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Povzetek 

Temeljni smisel vzgojne zasnove javne šole je v tem, da šola z njo reflektira vzgojna ravnanja 

in poišče načela, pravila in norme, ki bodo opora konkretnim ravnanjem učiteljev, učencev, 

vodstva šole in staršev. Ob uvajanju vzgojnega načrta šole so se pojavili pomisleki, kako 

vzgajati v javni šoli. V vzgojnih načrtih šol so zapisani seznami prekrškov v obliki opisov 

določenih pojavov nasilja ali motečega vedenja. Ko je problem nasilja opredeljen zgolj kot 

prekršek, postane etično ustrezno, da šola ukrepa proti nasilju, ki ga razume kot le nezaželeno 

posledico. Šola pa bi morala upoštevati, da so učenci izpostavljeni določenim tipičnim 

kulturnim vzorcem in vedenju ter določenim tipom avtoritete, kar vpliva na njihovo vedenje. 

Ker odprtost zakonskih določb šolam omogoča uveljavljanje strokovne avtonomije za 

ustreznost in uspešnost vzgojnih ravnanj, bi šole v svoj vzgojni načrt lahko vključile dodatne 

vsebinske sklope, protokole ravnanj ipd., ki jih zakon ne predpisuje, vendar bi jih učitelji ter 

drugi strokovni delavci lahko dejansko uporabljali. To bi pripomoglo k učinkovitejšemu 

vzgojnemu delovanju šole.  

Namen empiričnega raziskovanja je bil analizirati vzgojne načrte osnovnih šol in ugotavljati 

razlike med njimi. Zanimalo nas je, v kolikšni meri vzgojni načrti izbranih šol: vključujejo 

opredelitve vsebinskih sklopov, ki jih predpisuje Zakon o osnovni šoli; vsebujejo opredelitve 

dodatnih vsebinskih sklopov, katerih namen je kakovostno vzgojno delovanje osnovne šole, ki 

jih Zakon o osnovni šoli ne predpisuje; in izkazujejo strokovno avtonomnost šol. V ta namen 

smo izvedli kvantitativno in kvalitativno empirično raziskavo, v kateri smo na osnovi »mreže 

kriterijev za evalvacijo vzgojnih načrtov OŠ« ugotavljali razlike med vzgojnimi načrti osnovnih 

šol. Z opravljeno nalogo smo z vidika postavljenih kriterijev ugotovili tudi prednosti in 

pomanjkljivosti obstoječih vzgojnih načrtov osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da večina šol 

v svoje vzgojne načrte vključuje le opredelitve vsebinskih sklopov, ki jih predpisuje Zakon o 

osnovni šoli, ne pa tudi opredelitev dodatnih vsebinskih sklopov, katerih namen bi bilo 

kakovostno delovanje šole, ki jih zakon ne predpisuje. 

KLJUČNE BESEDE: vzgojni načrt osnovne šole, vzgojni dejavniki, nasilje v šoli. 

  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

The fundamental purpose of public school educational plan is that the school reflects 

educational practices and finds principles and norms that will support concrete actions of 

teachers, pupils, school leaders and parents. When introducing the school educational plan, 

there were doubts about how to raise children in public school. These documents provide lists 

of offences, recorded as descriptions of certain phenomena of violence or disruptive behavior. 

If the problem of violence is defined only as an offence, it becomes ethically appropriate to take 

action against violence, which is seen as an undesirable consequence. However, the school 

should consider that pupils are exposed to certain typical cultural patterns and behavior and 

certain types of authority, which influences their behavior. The openness of legalities allows 

schools to assert professional autonomy for the relevance and success of educational practices. 

Therefore, they could upgrade their educational plans with additional content sets, protocols of 

actions, etc., which are not prescribed by the law, but can be actually used by teachers and other 

professionals. 

The aim of the empirical research was to analyze educational plans of primary schools and 

determine differences between them. We wanted to find out to what extent educational plans 

of selected schools: include definitions of content sets prescribed by the Basic School Act; 

contain definitions of additional content sets, needed for high-quality education in primary 

schools but not prescribed by the Basic School Act; and demonstrate the professional autonomy 

of schools. To this end, we carried out a quantitative and qualitative empirical research. On the 

basis of "evaluation criteria network of school plans" we identified differences between 

educational plans of primary schools. We have identified advantages and disadvantages of 

existing educational plans for primary schools. The results showed that most schools include 

only definitions of content sets prescribed by the Basic School Act in their educational plans, 

but not definitions of additional content sets that need to be used for better quality school 

functioning.  

 

KEY WORDS: primary school education plan, educational factors, school violence.  
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1 Uvod 

Javna šola ni zgolj prostor izobraževanja, ampak je zanjo ključnega pomena tudi vzgoja. 

Razprave o tem, kako vzgajati v javni šoli so pripeljale do sprememb v zakonski ureditvi, ki od 

leta 2008 vsaki osnovni šoli v Sloveniji nalaga, da ima svoj »vzgojni načrt šole« (ZOsn, 2006, 

čl. 60). Zakon šolam omogoča uveljavljanje strokovne avtonomije za ustreznost in uspešnost 

vzgojnih ravnanj kot odgovorov na individualne okoliščine, v katerih deluje posamezna šola. 

Če želi vzgoja v javni šoli doseči svoje cilje, mora ustrezno odgovarjati na izzive sodobne 

družbe in vzgojnih vzorcev, ki se nenehno spreminjajo (Krek, 2019).  

V 60.d členu Zakona o osnovni šoli (ZOsn, 2006) so vzgojne dejavnosti razdelili na tri področja, 

in sicer na: proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje ter druge dejavnosti, 

kot so pohvale, priznanja in nagrade. Štraser (2012c, str. 68) opredeli proaktivne in preventivne 

dejavnosti kot tiste, ki izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot ter ciljev osnovne šole, obenem pa 

izhajajo tudi iz potreb učencev in okolja. Dve izmed tedaj priporočenih vzgojnih dejavnosti šole 

sta tudi šolska mediacija in restitucija. 

V preteklosti je bila vzgoja represivno in konzervativno naravnana. Ukrepi učiteljev so bili 

strogi; učenci so se jih bali, kot so se bali staršev. Disciplino so enačili s kaznovanjem, še 

posebej s telesnim kaznovanjem. Vendar kaznovanja in discipliniranja ne smemo enačiti, 

čeprav je kaznovanje eden izmed možnih načinov discipliniranja. Discipliniranje pomeni 

učence učiti, kako se primerno vesti v različnih situacijah. Vključuje metode za preprečevanje 

vedenjskih težav, da se te ne bi pojavljale v prihodnosti (Slavin, 2009, v Martella et al., 2012). 

S spreminjajočim se odnosom do uporabe disciplinarnih postopkov so v drugi polovici 

preteklega stoletja različni avtorji začeli razvijati vzgojne modele oz. preventivne programe kot 

alternativo modelu kaznovalnega discipliniranja, ki je temelj tradicionalne vzgojne vloge šole. 

Ti vzgojni modeli so namenjeni razvoju in vzdrževanju ustreznega vedenja učencev. Nobeden 

ni ustreznejši od drugega, vsi pa imajo eno skupno lastnost – temeljijo na določeni obliki 

posledice za neprimerno vedenje. Šole imajo v vzgojnih načrtih oblikovane sezname prekrškov 

v obliki opisov določenih pojavov nasilja ali motečega vedenja. Ko je problem nasilja 

opredeljen zgolj kot prekršek, postane etično ustrezno, da šola ukrepa proti nasilju, ki ga razume 

kot le nezaželeno posledico in ga zato preprečuje kot neposredni povod konkretnega dogodka. 

Splošno vprašanje za vsakega učitelja pa je, ali se zaveda, da imajo – na površini lahko sicer 
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podobni – pojavi vidnega nasilja lahko zelo različne razloge in ali v odpravljanju nasilja te 

razlike v razlogih za nasilje vključuje v svojo vzgojno dejavnost (Krek, 2019).  

Šolski sistem v Sloveniji šolam omogoča večjo avtonomijo pri oblikovanju vzgojnega načrta. 

To pomeni, da imajo šole več možnosti za oblikovanje strategij lastnega razvoja, s tem pa tudi 

večjo odgovornost za kakovostno vzgojno delovanje. Z zakonom je predpisano, da morajo 

osnovne šole v svoj vzgojni načrt vključiti vzgojne dejavnosti, šolska pravila, vzgojne ukrepe 

ipd., ne napoti pa šol na primer k raziskovanju in ukvarjanju s tipičnimi področji razlogov, ki 

vodijo v nasilje. Ukvarjanje z njimi bi bilo smiselno, saj je ozadje nasilja ali neprimernega 

vedenja bolj kompleksno (Krek, 2019).  

Današnje šole so zasnovane bolj demokratično, kar se odraža tudi v vzgoji. Otroci si upajo 

izraziti lastno mnenje, počutijo se svobodne in sprejete (Lasch, 1992). Vzgoja v javni šoli, 

katere temeljni cilj je vzgoja otrok v avtonomne, odgovorne in samostojne osebnosti, mora 

temeljiti na spoštovanju za vse veljavnih (univerzalnih) pravil (Krek in Kovač Šebart, 2009). 

Ob tem pa se poraja vprašanje učiteljeve avtoritete takšne šole, ki je po besedah Krofliča (1997) 

za uspešno vzgojo učencev nujno potrebna. Prav tako je ključno, da  učitelj pozna pozitivne 

stvari in tudi pomanjkljivosti svojega vzgojnega delovanja ter zna svoje delo reflektirati.  

Javna šola je namenjena vsem, zato je zakonsko zavezana, da otroke varuje pred indoktrinacijo, 

ki je negacija otrokove pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi, ki jo imajo po 

Konvenciji o otrokovih pravicah (Kodelja, 1995). Kadar v šolskem kontekstu pride do nasprotja 

med spoštovanjem pravic posameznika in kršenjem ter zlorabo teh pravic, je treba takšna stanja 

resno obravnavati in zaščititi pravice učencev. Uveljavitev ene pravice lahko ogrozi 

uresničevanje kakšne druge pravice samega učenca, pravice drugih ter dolžnosti drugih, zato je 

z vidika izpolnjevanja učiteljevih dolžnosti oziroma šole in vzgojnega delovanja omejitev 

pravic(e) nujna. Poraja se vprašanje, kako v šolskem sistemu omejiti pravico(e) učencev in kako 

rešiti spor v primeru, ko pride do omejitve pravice.  Ker je zaščita pravic učencev postavljena 

s predpostavko absolutne veljavnosti, se šole (lahko) pretirano samoomejujejo in ne delujejo 

vzgojno (Krek, Globokar, Kalin et al., 2011, str. 30–32).   

Šole morajo premisliti vzgojna ravnanja, če ne želijo, da sprejetje zahtevanega dokumenta 

ostane le na papirju. Prav tako je pomembno, da šola ovrednoti svoje vzgojno delo in načrtuje 

razvoj, zato je vzgojni načrt pomembno orodje za samoevalvacijo (Krek, 2019). V ta namen 

smo izvedli analizo vzgojnih načrtov osnovne šole, katere rezultati bi pripomogli k dopolnitvam 
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obstoječih vzgojnih načrtov, kar bi pripomoglo h kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu 

delu učitelja.   

 

2 Teoretični del 

2.1 Javna šola in vzgoja 

Šola predstavlja družbeno-pedagoški prostor, kjer cilji vzgoje in izobraževanja vplivajo na 

vsebino, organizacijo in značaj pedagoškega procesa pri pouku (Pivac, 1995). Skozi zgodovino 

šolstva sta se izoblikovala dva koncepta osnovne šole, in sicer koncept Blaža Kumerdeja, ki je 

poudarjal šolo kot izobraževalno institucijo, zato so se v šolah učili brati z namenom, da bi 

ekonomsko in kulturno izboljšali način življenja. Na drugi strani pa koncept F. K. Tauffererja, 

ki je izpostavil pomen vzgojne funkcije šole, ker naj bi šola »vzgojila delovne ljudi v duhu 

pokorščine do Boga in cesarja« (Peček Čuk in Lesar, 2009). Kmalu po drugi svetovni vojni se 

je pojavila kritika, da šola daje preveč poudarka na izobraževanje in premalo na vzgojno 

dimenzijo (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Kovač Šebart in Krek (2009) navajata, da je šola med drugim predvsem institucija družbe in 

države in kot taka ne deluje v praznem prostoru, temveč njeno delovanje v veliki meri določajo 

zunanja pravila in norme. Podobno je navedeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011, str. 28), in sicer da »je v javnih vrtcih in šolah potrebno spoštovati in slediti vrednotam, 

ki so državi skupne in ki nikogar ne privilegirajo ali izključujejo«. Izhodiščna in primarna 

funkcija šole je torej izobraževalna, kar pa ne pomeni, da v šoli ni moč opaziti vzgojne funkcije 

(Medveš, 1991, v Gjura, 2009). 

2.1.1 Vloga vzgoje v šoli 

V 2. členu Zakona o osnovni šoli (2006) je zapisano, da sta cilja osnovne šole med drugimi 

tudi: »vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter 

vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost za 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin«.  

Kljub nekaterim kritikam, da je treba vzgojo iz šole umakniti, šole brez vzgojnega delovanja 

ni. Ta se vselej ohranja v elementih skritega kurikuluma, torej v prikritih dejavnikih šole kot so 
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vzgojna pričakovanja učiteljev, v nenapisanih pravilih hišnega reda, v načinih discipliniranja 

učencev, v oblikah odnosov, ki jih med seboj vzpostavljajo učitelji in učenci. Nenazadnje, 

vzgoja je stranski produkt izobraževanja, saj s tem, ko izobražujemo, tudi vzgajamo. Ker vzgoje 

kot take ni mogoče ukiniti, je tem bolj pomembno, da se je v šoli zavedamo in jo zavestno 

načrtujemo (Kroflič in Peček Čuk, v Kroflič et al., 2009). Cilj vzgoje v šoli namreč ni nadziran 

učenec, ki se podreja zaradi kazni, ki ga lahko doleti, ampak učenec, ki se o svojem vedenju 

odloča samostojno in v šolskih dejavnostih vidi vrednost (Margan, 2012). 

Gjura (2009) pojasnjuje, da je cilj vzgajanja dosežen že s samim učnim procesom. Eden izmed 

dejavnikov, od koder šola lahko črpa svojo vzgojno moč, je vsebina predmetov, pri katerih je 

mogoče preudariti vrednote, ki si jih šola prizadeva krepiti. Učenci s tem pri različnih predmetih 

razvijajo zmožnost poslušanja, pogovarjanja, diskutiranja, razvijajo odgovornost za 

spoštovanje pravic do enakopravnosti, razvijajo odgovoren odnos do državljanov, hkrati pa šola 

svojo vzgojno moč črpa v vzgojnih dejavnostih, denimo dnevi dejavnosti, šole v naravi, 

interesne dejavnosti, športni in kulturni dnevi, s katerimi učencem omogoča doživljanje teh 

vrednot. Nenazadnje pa je pomemben del vzgoje tudi strokovnost, ki zagotavlja kakovost pouka 

in drugih dejavnosti (Štraser, 2012e, str. 137–138).  

2.2 Vzgojni načrt osnovne šole 

2.2.1 Zakonske določbe 

»Kako vzgajati v javni šoli, je vprašanje, ki vseskozi zahteva temeljit premislek, v zadnjih letih 

pa je bilo povezano tudi z razpravami, polemikami in pomisleki, ki so se pojavili ob uvajanju t. 

i. vzgojnega načrta šole« (Krek, 2019). Konec leta 2006 je Ministrstvo za šolstvo posredovalo 

javnosti s tezo, da je pomen vzgoje v šoli premajhen, zanemarjen in da potrebuje zakonsko 

spodbudo. Zakonska ureditev v Sloveniji zato vsaki šoli nalaga, da ima svoj »vzgojni načrt 

šole« (ZOŠ, čl. 60). 

Osnova za vzgojni načrt so različni zakonodajni viri. Gomboc (2007) mednje prišteje Belo 

knjigo o vzgoji in izobraževanju, Konvencijo o otrokovih pravicah, Izhodišča kurikularne 

prenove, ZOFVI 2. člen, ki govori o ciljih vzgoje in izobraževanja ter ZOŠ 2. člen, ki govori o 

ciljih izobraževanja.  

V Zakonu o osnovni šoli (ZOsn, 2006, 60.d člen) je zapisano, da »z vzgojnim načrtom šola 

določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob 
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upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.« Omenjeni člen 

predstavlja izhodišče vzgojnega delovanja, saj opredeljuje cilje osnovne šole, vzgojna načela 

in vrednote ter kaže na to, da vzgojni načrt ni le plod strokovnih delavcev šole. Ker šola deluje 

v okolju, ki ima svoje značilnosti in le-te je potrebno upoštevati, je pri njegovem uresničevanju 

ključno tako sodelovanje učencev kot tudi staršev (Preskar, 2012). 

2.2.2 Vsebina vzgojnega načrta 

Šole so svoj vzgojni načrt pripravile po okvirjih, navedenih v »Priporočilih o načinih 

oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole«. Ta jasno izpostavljajo, da so 

težišča vzgojnega načrta vzgojna načela, delo z vrednotami, proaktivne vzgojne dejavnosti in 

sporazumno reševanje problemov in sporov (Gomboc, 2009). Glede na zahteve zakonodaje in 

Priporočil o načrtovanju in uresničevanju vzgojnega načrta je Štraser (2012d, str. 112) strnila 

predlog vsebine vzgojnega načrta: 

1. uvod (v katerem je zapisana vizija in poslanstvo šole in kaj želi šola z vzgojnim načrtom 

doseči); 

2. podatki za oblikovanje vzgojnega načrta (tu je zapisan povzetek procesa nastajanja 

vzgojnega načrta, kar z drugimi besedami pomeni, kako so pridobili podatke, kako so 

vključili starše ter kako so interpretirali dobljene podatke); 

3. opis vrednot, na katerih temelji vzgojno delovanje šole (katere so tiste vrednote, ki jim bodo 

namenili posebno pozornost, vrednote pa naj bi bile povezane z izbranimi vrednotami, ki 

so zapisane v 2. členu Zakona o osnovni šoli); 

4. opis načel, po katerih bo šola vzgojno delovala (kar pomeni, da so šole opisale, na katere 

vrednote se bodo osredotočile in jih kot take skušale umestiti v pravila šolskega reda); 

5. vzgojne dejavnosti (na tem mestu so šole zapisale izbor dejavnosti, ki podpirajo vzgojno 

delovanje šole ter nabor predvidenih vzgojnih ukrepov); 

6. spremljanje izvajanja vzgojnega načrta (kdo in kdaj ga bo spremljal ter predlogi in načini 

umeščanja sprememb); 

7. sprejem vzgojnega načrta (kdo je sodeloval pri oblikovanju in na kakšen način ter kdaj je 

bil vzgojni načrt sprejet); 

8. žig šole in podpis ravnatelja ter podpisi vodje tima, predsednikov sveta staršev in sveta šole.  
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2.2.2.1 Vzgojna načela in vrednote  

Načela vzgojnega delovanja so ključno vodilo pri odločitvah zaposlenih v šoli o tem, kako bodo 

vzgojno ravnali v posameznih primerih, katere vzgojne cilje si bodo postavili, katere vzgojne 

dejavnosti bodo izvajali in katere ukrepe bodo izbirali v primerih nezaželenega vedenja učencev 

(Štraser, 2012č, str. 31).  

 

Avtorji Priporočil o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta v osnovni šoli  

(MŠŠ, 2008) so opredelili naslednja načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja:  

– Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja. 

– Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev. 

– Načelo proaktivnega oz. preventivnega delovanja. 

– Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev. 

– Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil. 

– Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline. 

– Načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti. 

– Načelo osebnega zgleda. 

Večina šol ima v svojem vzgojnem načrtu v viziji in poslanstvu zapisane vrednote, ki so se v 

našem okolju in kulturi pokazale kot smernice za odločitve »prav ali narobe«. Te vrednote se 

od najzgodnejšega obdobja oblikujejo v otrokovih pomembnih odnosih, zato imajo učitelji 

velik konstruktivni vpliv pri oblikovanju učenčevega vrednotnega sistema. Kramer (2012, v 

Štraser 2012) zapiše, da se vrednote oblikujejo v odnosih in iz ozadja zavesti določajo odnos 

posameznika do samega sebe, odnos do drugih in odnos do sveta, ki ga obdaja. 

Vrednote, ki se oblikujejo v odnosu do samega sebe 

To so vrednote, ki vključujejo razvijanje kompetentnosti za avtonomno presojanje in odločanje. 

Za učitelja je ključno vprašanje, kako spodbujati otrokovo avtonomijo ter mu pomagati pri 

pridobivanju pozitivnih izkušenj ter uresničevanju potencialov. Konstruktivna avtonomija je 

mogoča samo prek sodelovalnega odnosa. Ta omogoča aktivne oblike pouka, s katerimi je 

učencem dana možnost da miselno, gibalno in čustveno doživljajo učne vsebine, jih na svoj 

način predelujejo in aktivno prikažejo novo znanje (Kramer, 2012, v Štraser 2012). 
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Vrednote, ki se oblikujejo v odnosu do drugih 

Ta sklop vrednot zajema medsebojno spoštovanje, sodelovanje, enakovrednost v odnosih, 

sprejemanje različnosti, socialno pravičnost in empatijo. Ker v šolo prihaja vse več otrok iz 

drugih kulturnih okolij in se skladno s tem razlikujejo tudi njihove vrednote, mora šola razvijati 

sposobnosti za vživetje v čustva drugih. Pri pouku učitelj spodbuja skupinsko interakcijo v 

okviru različnih projektov, socialnih iger, skupnih aktivnosti, pogovornega kroga in 

sodelovalnega učenja (Kramer, 2012, v Štraser, 2012). 

Vrednote, ki se oblikujejo v odnosu do okolja, sveta 

Družbeno poslanstvo šole je ohranjanje oz. prenos vrednostnega sistema obstoječe kulture na 

mlajše generacije. Vsak posameznik je odgovoren zase, deloma tudi za druge in za okoliščine, 

v katerih živimo. K temu, da bodo otroci imeli svojo prihodnost, posebno prispevajo učitelji, 

zato je interakcija med učiteljem in učencem ključnega pomena. Učitelj bo učence najbolj 

pritegnil s svojim vzgledom ter znanjem o določeni temi, ki zanj predstavlja vrednoto (Kramer, 

2012, v Štraser, 2012). 

2.2.2.2 Sodelovanje šole in staršev pri izvajanju vzgojnega načrta 

Vzgojna in izobraževalna prizadevanja šole, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj in 

napredek,  so dosti učinkovitejša, če jih podpirajo starši (Štraser, 2012č, str. 34). Tudi Gomboc 

(2007) izpostavlja pomen njihovega sodelovanja s šolo v procesu oblikovanja in uresničevanja 

vzgojnega načrta. Sodelujejo lahko tako pri oblikovanju vizije in poslanstva, kot tudi v vzgojnih 

prizadevanjih šole ter procesih analiziranja dela šole. Vzgojni načrt naj bi bil oblikovan tako, 

da omogoča lažje sporazumevanje o specifičnih odgovornostih pri vzgoji otrok v korist 

otrokovega osebnostnega, moralnega in čustvenega razvoja. 

Šola lahko poleg formalnih oblik sodelovanja s starši ponudi tudi manj formalna druženja, kot 

so denimo delavnice za starše, otroke in učitelje, v katerih soustvarjajo izhodišča za izdelavo 

vzgojnega načrta; vključitev staršev v različne dejavnosti šole, na primer v dneve dejavnosti, 

šole v naravi in tabore (Gomboc, 2007). 
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2.2.2.3 Vzgojne dejavnosti 

Ob uvajanju vzgojnega načrta so se pojavili razmisleki, kako vzgajati v javni šoli. V 60.d členu 

Zakona o osnovni šoli (2006) so vzgojne dejavnosti opredeljene s temi besedami: »Vzgojne 

dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti 

(pohvale, priznanje, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno 

in spodbudno okolje za doseganje ciljev (…).« Peček Čuk in Lesar (2009, str. 204) pa definirata 

vzgojne dejavnosti kot »dejavnosti, ki zahtevajo učenčevo aktivnost, socialno vključenost in 

osebno angažiranost.« Navajata tudi tri vrste vzgojnih dejavnosti – vzgojne dejavnosti, ki so 

lahko stvar šolskega vsakdana (npr. pomoč učencu s slabšim učnim uspehom); druge lahko 

načrtujemo z namenom razvijanja določenih spretnosti ali z namenom ustvarjanja boljše klime 

v razredu (npr. igre vlog); tretje vzgojne dejavnosti pa se združujejo s kaznovanjem otrok, kjer 

gre za tako imenovane alternativne vzgojne ukrepe. 

Kovač Šebart in Krek (2009) pojasnjujeta, da vse, kar učitelj počne, ima v nekem smislu 

vzgojne učinke – čeprav ne vedno zaželenih. Do učinkovitosti vzgojnih ravnanj pride šele, ko 

se učitelj vpraša, ali so nekatera od njih zamišljena in kako učinkujejo. Podlaga za dejanja so 

vzpostavljanje okvirjev mreže pomenov (pravic, dolžnosti, pravil …), ki jih morajo učenci 

najprej dojeti kot pravične, enake za vse. Če je priprava vzgojne zasnove proces, ki udeležence 

zaveže, da ga bodo dogovorjeno izvajali, se bo bistveno zmanjšal tudi pojav nezaželenega 

vedenja oz. nasilja.  

2.2.2.3.1  Proaktivne in preventivne dejavnosti 

Štraser (2012c, str. 72) opredeljuje proaktivne dejavnosti kot »delovanje, s katerim povzročamo 

pri sebi premike tam, kjer lahko – vplivamo na lastne misli, čustva in vedenje, zato da 

spremenimo utečeni tok, ki nam ne ustreza (več)«. Učencu, ki sodeluje v takšni dejavnosti, je 

ponujena možnost, da se uči aktivnega sprejemanja odločitev. Povezujejo se s preventivnimi 

dejavnostmi, s katerimi skušamo vplivati na vedenje, preden se pojavi v nezaželeni obliki.  

V »Priporočilih o načrtovanju in uresničevanju vzgojnih načrtov v OŠ« (2008) so navedena tri 

podpodročja proaktivnega oz. preventivnega delovanja: 

– vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na pozitivnih 

medosebnih odnosih zaupanja med vsemi osebami vzgojno-izobraževalnega procesa; 
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– kakovost učnega procesa z uporabo učnih metod, ki upoštevajo razvojne sposobnosti 

učencev in omogočajo aktivno sodelovanje ter tako preprečujejo, da bi bili vključeni v 

manj ustvarjalne aktivnosti in doživljali trajnejše neuspehe; 

– organizacija, vodenje in upravljanje razreda, pri čemer je poudarek na delu z oddelčnimi 

skupnostmi učencev. 

2.2.2.3.2  Svetovanje in usmerjanje 

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju medsebojnih problemov na različnih 

področjih, kadar potrebujejo pomoč, v primeru kršitev šolskih pravil, hkrati pa svetovanje in 

usmerjanje spodbuja razvijanje vrednotenja in kontroliranje samega sebe ter razvijanja 

odgovornosti za lastne odločitve. Izvajajo ga za to usposobljeni strokovni delavci ali vrstniki 

(Gomboc, 2007). 

2.2.2.3.3  Pohvale, priznanja in nagrade 

V 60.d členu Zakona o osnovni šoli so navedene tudi druge vzgojne dejavnosti, kot so pohvale, 

nagrade, priznanja ter drugi vzgojni ukrepi in so mišljeni za negativne ali pozitivne zunanje 

motivacije, s pomočjo katerih šola nagradi trud ali kaznuje neprimerno vedenje ali ravnanje.  

2.2.2.4 Vzgojni postopki in ukrepi 

Gomboc (2007) zapiše, da so vzgojni postopki »postopki, ki pomagajo učencu pri dejavnem 

reševanju problemov, ki so posledica neustreznih odnosov in vedenja, odpravi neškodljivih 

posledic nespoštovanja dogovorjenih vrednot in pravil, pri uravnavanju in reševanju sporov 

ter pri odpravljanju vzrokov različnih težav.« Verbnik Dobnikar (2007) navaja, da se potreba 

po celovitejših vzgojnih pristopih k reševanju konfliktov in nasilja v našem šolskem prostoru 

kaže že dolgo. »Papirnate kazni« namreč pogosto ne prinesejo sprememb v vedenju učenca, saj 

se ta ne sooči s prizadetostjo in škodo, ki jo je nekomu povzročil. 

2.2.2.4.1  Šolska mediacija in restitucija 

V Priporočilih o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta šole je priporočen 

postopek reševanja neprimernega vedenja ali kršitve skupnih dogovorov in pravic drugih šolska 

mediacija. 
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Prgić (2014) opozarja, da nerešeni konflikti pogosto vodijo v nasilje, kar ima negativen vpliv 

na potek vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Veliko šol se proti nasilju bori celo z varnostnimi 

službami, vendar ga s tem le omejujejo, ne pa tudi ukvarjajo z njegovimi vzroki. Trevaskis 

(1994, v Prgić, 2014) opozarja, da ker se tovrstni pristopi ne osredotočajo na vzroke konfliktov, 

se je smiselno posluževati preventivnega delovanja, ki preprečuje, da bi se spori razvili v 

nasilje, temveč so konstruktivno rešeni že prej.    

Mediacija sodi med alternativne oblike reševanja sporov in je formalni postopek reševanja. 

Prgić (2014) navaja, da alternativno reševanje sporov človeštvo spremlja že od nekdaj. V 

zadnjih 40 letih, sprva v ZDA, so razvili programe konstruktivnega reševanja konfliktov in 

mediacije, ki so danes razširjeni po celem svetu. Ker število sodnih postopkov narašča in 

sodišča težje razrešujejo številne spore, so v mediaciji kot alternativni obliki reševanja sporov 

prepoznali potencial za odzivanje na konflikte. Mediacija je tako našla prostor tudi v šoli.  

Cohen (2005, v Prgić, 2014) k temu dodaja še druge razloge, ki so pripomogli k njenemu 

razvoju v šoli.  V šolah so se pogosto pojavljale težave, obenem pa so bile tarča kritik z vseh 

strani; pritisk na otroke se je povečal zaradi različnih kulturnih vplivov, poslabšalo pa se je tudi 

njihovo obvladovanje socialnih veščin. Med strokovnimi delavci šole se je tako na splošno 

razvijal interes za vpeljevanje mediacije v šoli. 

Kolan (1999, v Prgić, 2014) ugotavlja, da se z mediacijo najučinkoviteje rešujejo spori, kjer 

morata sprti strani tudi v prihodnje vzdrževati odnose. Hkrati pa se šola s pomočjo mediacije 

izogne sodnim postopkom in spore reši po lažji in cenejši poti.  

V literaturi najdemo več različnih opredelitev mediacije. Prgić (2010) jo opredeli kot proces, v 

katerem udeleženci s pomočjo tretje nevtralne oz. nepristranske osebe, mediatorja, skozi 

pogovor izpostavijo sporna vprašanja, z namenom, da bi oblikovali sporazumni dogovor, ki bo 

zadovoljil potrebe vseh udeležencev. Irišič (2010) zapiše, da mediator prispeva h 

konstruktivnemu poteku mediacije, kar posledično pomeni večjo verjetnost izida, ki bo za vse 

vpletene boljši. Fulton (1989, v Prgić 2014) pa mediatorja opredeli kot spodbujevalca 

komunikacije med udeleženci, pomaga določiti sporna vprašanja in rešiti spor, pri čemer ima 

nesvetovalni značaj. Potemtakem mediatorjeva naloga ni ugotavljanje, kdo ima prav in kdo ne, 

ter tudi nima pravice, da bi svetoval odločitev o rešitvi spora. Druge definicije poudarjajo še 

pomen raziskovanja želja, potreb, stališč in interesov udeležencev z namenom, da bi našli  

rešitev, s katero bi bili zadovoljni. 



K. Čepin (2019). Analiza vzgojnih načrtov osnovne šole 

11 

Irišič (2010) mediacijo razdeli na različne vrste glede na kriterije, ki veljajo pri tej delitvi:  

– glede na mediacijski pristop ločimo preoblikovalno mediacijo, pospeševalno mediacijo in 

ocenjevalno mediacijo; 

– glede na področje delovanja ločimo družinsko mediacijo, šolsko mediacijo, gospodarsko 

mediacijo, mediacijo v podjetjih, mediacijo med žrtvijo in storilcem, mediacijo v skupnosti 

itd.; 

– glede na zaostrenost spora ločimo proaktivno, preventivno in kurativno mediacijo; 

– glede na izvajalca govorimo o mediaciji pri samostojnem mediatorju, o interni mediaciji, 

mediaciji v mediacijski organizaciji, sodišču pridruženi mediaciji in sodni mediaciji; 

– glede na obliko ločimo med periodično, maratonsko in krizno mediacijo. 

Šolska mediacija je v kontekstu različnih vrst mediacije najbližja preoblikovalni vrsti 

mediacije, saj poudarja pomembnost komunikacije in odnosa med udeleženci.  

 

Za šolsko mediacijo velja opredelitev, da gre za proces, »v katerem tretja, nevtralna stran 

pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz 

spora izšli zadovoljni in opolnomočeni« (Prgić, 2010, str. 36, v Prgić, 2014). Murray (2003, v 

Prgić, 2014) opiše šolsko mediacijo kot proces, v katerem sta udeležena dva sprta učenca, šolski 

mediator pa jima pomaga pri reševanju spora tako, da prisluhnejo vsem vpletenim udeležencem 

in jih spodbujajo, da se pogovorijo o medsebojnih razlikah. Vse navedene definicije poudarjajo 

kurativno vlogo šolske mediacije, vendar odpravljanje posledic konflikta oz. urejanje razmerij 

ob prekinitvi odnosa ni njen edini  namen, ampak ima tudi pomembno preventivno in 

proaktivno vlogo, pri čemer mediator zasleduje tudi izboljšanje odnosa in sodelovanja v že 

dobrih odnosih. (Prgić, 2010, v Prgić, 2014).  

V šolah poteka tudi vrstniška mediacija, za katero je značilno, da jo izvajajo učenci, vrstniški 

mediatorji.  Kaplan (2009, v Prgić, 2014) opisuje vrstniško mediacijo kot proces, v katerega sta 

vključena vsaj dva učenca, ki sta v sporu, spor pa jima pomagata rešiti druga dva vrstniška 

mediatorja. Vrstniška mediacija poteka po ustaljenih pravilih in načelih. Njena prednost je, da 

neposredno vpeljuje načela sodelovalnega učenja in tako omogoča, da se učenci v šolskem 

prostoru počutijo varne in pripadne ter jim omogoča razvijanje veščine povezovanja z drugimi. 

Tako mediacija pripomore k zmanjšanju nasilja v šoli, zmanjšanju vzgojnih ukrepov, 

izboljšanju šolske klime ter samopodobe pri učencih mediatorjih (Prgić, 2014).  
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Verbnik Dobnikar (2007) opozarja, da mora biti mediacija kot način reševanja konfliktov vedno 

prostovoljna. Pri vrstniški mediaciji mediatorja pridobita strinjanje obeh strani, da bosta 

spoštovali pravila, ter soglasje, da ju v primeru kršenja pravil smeta opomniti oziroma prekiniti 

postopek. Pomembno je tudi, da pri izbiri mediatorjev upoštevamo spol in starost sprtih. Pred 

tem tudi presodimo, ali je vrstniška mediacija primeren postopek za reševanje spora. Zanjo se 

namreč ne odločamo, če gre za starostno zelo neenakovreden odnos med sprtima, fizično nasilje 

ali za vrstniško trpinčenje. Take konflikte in nasilje rešujemo odrasli. 

V 60.d členu Zakona o osnovni šoli so navedeni tudi »drugi vzgojni postopki in ukrepi« in so 

mišljeni kot negativne ali pozitivne zunanje motivacije, s pomočjo katerih šola nagradi trud ali 

kaznuje neprimerno vedenje ali ravnanje. Eden izmed njih je restitucija, ki pomeni poravnavo 

storjene napake ali povračilo škode. Zanjo je značilno, da se osredotoča na to, kako s poravnavo 

škode dati zadoščenje prizadeti osebi. 

Kroflič (2000) jo opredeli kot vzgojni ukrep, ki učencu omogoči popraviti storjeno napako oz. 

škodo. Način njene izvedbe je običajno prilagojen naravi prestopka, denimo: učenec, ki je uničil 

šolsko lastnino, naj sodeluje v projektu za lepšo ureditev šolskega okolja in na tak način popravi 

storjeno škodo.  

Verbnik Dobnikar (2007) povračilni kazni pripisuje velik pomen zaradi njene prevzgojne vloge. 

Pravi, da »restitucija okrepi tistega, ki je storil napako – v tem je njena moč« (Verbnik 

Dobnikar, 2007, str. 220). Razvija namreč odgovornost storilca in odziv na potrebo, da smo v 

lastnih očeh kot tudi v očeh drugih vredni in pomembni, čeprav smo naredili napako. S tem se 

strinja tudi Kroflič (2000), ki dodaja, da je restitucija učinkovit vzgojni pristop, ker storilca 

odvrača od ponavljanja nedovoljenega vedenja, saj je prekršek povezan s kaznijo, ki je za 

storilca neprijetna posledica. S tem, ko nedovoljeno ravnanje kaznujemo, storilcu posredno 

sporočamo, da ga imamo za dovolj zrelo osebnost, da bi lahko predvidela posledice svojega 

ravnanja.  

Za kvalitetno vodenje procesa je pomembno, da se učitelji z učencem, ki je naredil napako, 

pogovorijo o vrednoti, ki jo morajo ohraniti. Storilca povabijo k sodelovanju in pri tem 

upoštevajo potrebe vseh udeležencev. Učenec mora nujno sam ali le z malo učiteljeve pomoči  

poiskati rešitev za povračilo škode (Verbnik Dobnikar, 2007).  

Za učinkovito vzgojno delovanje je pomembno tudi natančno razločevanje, kateri postopki niso 

restitucija. Če se tisti, ki je storil napako opraviči in mu je napaka oproščena, odpuščanje sicer 
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nudi občutek olajšanja, ne povrne pa samospoštovanja, ker ne omogoči popravila storjene 

napake. Na vsak problem mora učitelj pogledati iz različnih zornih kotov, upoštevajoč dejanja, 

misli in čustva vseh vpletenih (Verbnik Dobnikar, 2007). 

2.2.2.4.2  Vzgojni ukrepi 

Vzgojni ukrepi se nanašajo na kršitve pravil šole. Učitelj jih uporabi, kadar učenci niso 

pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile prej izvedene vse druge vzgojne 

dejavnosti. Njihov namen je, da učenci spoznajo svoje obveznosti do drugih ljudi in pomen 

pravil v družbeni skupnosti. Posledice kršitev pravil oblikujejo skupaj učenec, starši in 

strokovni delavci šole (Gomboc, 2007). 

2.2.2.5 Vzgojni opomini 

V 60.f členu ZOsn je navedeno, da se učencu vzgojni opomin lahko izreče, kadar ta »krši 

dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne 

dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena«. Učencu se 

vzgojni opomin izreče šele, ko so izčrpana vsa pedagoška sredstva, zapisana v vzgojnem načrtu 

šole. Z njegovim izrekom je povezana obveznost priprave individualiziranega vzgojnega 

načrta, v katerem šola opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in ukrepe, ki jih bo 

izvajala. Gomboc (2007) dodaja, da si šole pri tem lahko pomagajo z  zunanjimi institucijami 

(centri za socialno delo, svetovalni centri, dispanzerji za psihohigieno itn.). 

2.3 Vzgojni dejavniki osnovne šole 

2.3.1 Pomembna je kvaliteta in ne kvantiteta 

Če želi vzgoja v javni šoli doseči svoje cilje, mora ustrezno odgovarjati na izzive sodobne 

družbe in vzgojnih vzorcev, ki se nenehno spreminjajo (Krek, 2019). Peček Čuk in Kroflič 

(2009, v Kroflič et al., 2009) opozarjata na zmotno predpostavko, da je dober vzgojni načrt na 

strateški in operativni ravni že zagotovilo za uspešno vzgojo. Ob tem se pozablja, da vzgojni 

načrti kot tudi razni pravilniki, hišni redi, podobno kot učni načrti in predmetniki, sami po sebi 

ne vzgajajo, temveč zgolj usmerjajo delovanje neposrednih vzgojnih dejavnikov. Krek (2019) 

dodaja, da morajo šole v ta namen dobro premisliti vzgojna ravnanja, če ne želijo, da sprejetje 

zahtevanega dokumenta ostane le na papirju. 
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Zakon šolam omogoča uveljavljanje strokovne avtonomije za ustreznost in uspešnost vzgojnih 

ravnanj kot odgovorov na individualne okoliščine, v katerih deluje posamezna šola. Pri pisanju 

vzgojnega načrta je bilo od posamezne šole odvisno, koliko truda in časa so vložile v njegovo 

izdelavo (Krek, 2019). Težava pri pripravi vzgojnega načrta pa je žal ta, da šole v prvi vrsti 

želijo imeti popoln dokument, ki bo odgnal vsakovrstne pripombe šolske inšpekcije, staršev in 

javnosti. Takšno razmišljanje zabriše dejstvo, zakaj šola dokument v resnici potrebuje (Škrinjar, 

2009). Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič et al., 2009) navajata, da ni pomembno, koliko 

strani ima dokument, temveč da aplicira in konkretizira tisto, kar je zakonsko določeno, hkrati 

pa vključuje specifiko šole same tako, da bo dokument za učitelje uporaben. Šola namreč ni 

homogena celota, ampak v njej prepoznavamo kopico individuumov, ki so jim lastne nekatere 

skupne lastnosti. Šole se tudi razlikujejo po tem, kje se nahajajo – v mestu ali na podeželju, v 

socialno privilegiranem ali deprivilegiranem okolju, v razviti ali manj razviti regiji ipd., zato 

enoten vzgojni načrt za vse šole ne more obstajati (Škrinjar, 2009). 

Pri tem je potrebno dodati, da šole, ne glede na avtonomnost pri pisanju, potrebujejo dodatno 

podporo s strani različnih institucij. Učitelji bi po mnenju Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič 

et al., 2009) potrebovali tudi ustrezno podporo v obliki izobraževanja, ki bi jim omogočila, da 

bi lahko tako oblikovali, kot tudi realizirali vzgojni načrt. Naloga posamezne šole pa je, da skrbi 

za pripadnost učiteljev šolskim vzgojnim strategijam. Ta se spodbuja z vsakoletno pripravo in 

izvedbo vzgojnega načrta, ki vključuje sistematično ukvarjanje s problematiko nasilja (Kovač 

Šebart in Krek, 2009). Po besedah Škrinjar (2009) Zakon o osnovni šoli določa tudi dolžnost 

ravnateljev, da najmanj enkrat letno svetu staršev in svetu šole poroča o uresničevanju 

vzgojnega načrta. To določilo po mnenju avtorice služi temu, da učitelji ovrednotijo 

učinkovitost njihovih dejanj. Z vzgojnim načrtom šola ovrednoti svoje vzgojno delo in načrtuje 

razvoj, zato je orodje za lastno evalvacijo, za refleksijo pedagoške in vzgojne prakse, hkrati pa 

omogoča strokovni razvoj zaposlenih in predstavlja način iskanja novih načinov dela z učenci 

(Gomboc, 2009). 

Ker so šole torej popolnoma avtonomne pri oblikovanju vzgojnega načrta, bi bilo smiselno, da 

bi vanj vključile tudi opredelitve dodatnih vsebinskih sklopov, katerih namen je kakovostno 

vzgojno delovanje šole, ki jih zakon ne predpisuje, vendar so se glede na posebnosti okolja in 

specifiko same šole izkazali za uporabne. Ta vzgojna prizadevanja bi šole lahko v svoje vzgojne 

načrte zapisale na način, da bo zapisano zaživelo tudi v vsakodnevnem življenju in delu šole.  
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2.3.2 Razumevanje konteksta nasilja oz. motečega vedenja 

Šole so zakonsko zavezane k ničelni toleranci do nasilja. Ta sporoča, da nasilja v šoli ne bi 

smelo biti, kar pa ne pomeni, da ga je mogoče ukiniti, temveč da negativnost v posameznih 

dogodkih obrnejo v nekaj pozitivnega (Krek, 2019).  

2.3.2.1 Koncept »razlogov« za nasilje oz. moteče vedenje in specifične 
vzgojne ter podporne strategije 

V drugi polovici preteklega stoletja so različni avtorji razvili vzgojne modele oz. preventivne 

programe kot alternativo modelu kaznovalnega discipliniranja, ki je temelj tradicionalne 

vzgojne vloge šole. Čeprav so mnogi usmerjeni proti zunanjem nadzoru, vsi temeljijo na 

določeni obliki posledice za neprimerno vedenje. Dejanski razlogi za neprimerno vedenje 

učencev pa so preveč kompleksni, da bi katerakoli »oblika posledice za neprimerno vedenje« 

vnaprej pripravljenega preventivnega programa prinesla univerzalne rešitve za odpravo 

različnih razlogov za neprimerno vedenje (Krek, 2019).  

Koncept »razlogov za nasilje« se od preventivnih programov, ki temeljijo na določeni obliki 

posledice za neprimerno vedenje ob vnaprej predpostavljenem razumevanju razlogov 

neprimernega vedenja, razlikuje v izhodišču raziskovanja nasilja ali motečega vedenja. Če bi 

šole uvedle sistematično razlikovanje strukturnih razlogov za nasilje in se jim zoperstavljale z 

ugotovljenim razlikam ustreznimi vzgojnimi in/ali podpornimi strategijami, bi bilo 

zoperstavljanje pojavu nasilja v šoli učinkovitejše. Odprtost zakonskih določb šolam omogoča, 

da bi v svoj vzgojni načrt lahko vključile strukturne razloge za nasilje kot oporne točke in glede 

na vsebino strukturnega razloga ob strokovni podpori  države in različnih specializiranih 

institucij pripraviti vsebinsko specifične vzgojne strategije (instrumente, opise, vzgojne in/ali 

podporne strategije, protokole ravnanj ipd.), ki bi jih učitelji in drugi strokovni delavci lahko 

dejansko uporabljali (Krek, 2019). 

Krek (2019) navaja koncept naslednjih strukturnih razlogov za nasilje:  

1.  otrok je izpostavljen fizičnemu nasilju;  

2.  zgodnja permisivna, zelo popustljiva vzgoja;  

3. otrok ima v svojem okolju zglede sovražne nastrojenosti do ljudi (sovrstnikov), ki so 

drugačni;  

4.  medvrstniško nasilje (bullying);  
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5.  nasilje in moteče vedenje, ki je povezano s specifičnostjo učenca s posebnimi potrebami;  

6.  zlorabe učenca v domačem okolju. 

2.3.2.1.1  Otrok je izpostavljen fizičnemu nasilju 

Strukturni razlog je posledica ponavljajočega se fizičnega nasilja in drugih oblik 

nefunkcionalnega vedenja v domačem okolju, kar stopnjuje njegove občutke ogroženosti. 

Otrokove izkušnje s fizičnim nasiljem ga bodo lahko vodile v privzetje obrambnih vzorcev 

vedenja, ki vodi v fizično nasilje do drugih učencev v šoli (Krek, 2019). 

2.3.2.1.2  Zgodnja permisivna, zelo popustljiva vzgoja 

Posledica takega ravnanja odraslih ustvarja pri otrocih zgrešeno raven samospoštovanja, ne 

prevzemajo simbolnih kriterijev kulture, ne razvijajo občutka odgovornosti, do avtoritete 

ustvarijo minimalno spoštljiv odnos in druge krivijo za lastne pomanjkljivosti (Krek, 2019).   

2.3.2.1.3  Otrok ima v svojem okolju zglede sovražne nastrojenosti do ljudi 
(sovrstnikov), ki so drugačni 

Strukturni razlog je posledica kulturnih vzorcev, prepričanj in predsodkov, ki imajo lahko 

različne vsebine (socialne, etnične, rasne, spolne idr.), ki se jim mora šola zoperstavljati in jih 

odpravljati. Učiteljeva vzgojna vloga je, da se moralno nesprejemljivim vrednotam in normam 

zoperstavi in pri učencih spreminja prevzete predsodke ter diskriminatorno ali izključevalno 

vedenje (Krek, 2019). 

2.3.2.1.4  Medvrstniško nasilje (bullying) 

Šola kot institucija je ključni dejavnik, ki vzpostavi konkretna okolja medvrstniških odnosov.  

Olweus (1995, str. 11–12) zapiše, da gre za bullying kadar je učenec dalj časa in večkratno 

izpostavljen agresivnemu vedenju, ki povzroča neugodje (tepež, zbadanje, brcanje, porivanje, 

spakovanje in namerna izključitev iz skupine). Pri tem dodaja, da je za pravo trpinčenje značilno 

neravnovesje moči. Obstajata dve vrsti trpinčenja – neposredno, za katerega je značilen očiten 

in viden napad na žrtev, ali pa posredno, ki je manj vidno in se nanaša na socialno osamitev in 

izključitev iz skupine. V. E. Besag (1989, str. 4, v Berčnik, 2008) prav tako zapiše, da je 

bullying vedenje, »/…/ ki je lahko definirano kot ponavljajoči se napad – fizične, psihične, 

socialne ali verbalne narave – s strani tistega, ki ima pozicijo moči (formalno ali zgolj 
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situacijsko), na tistega, ki se nima moči upreti, z namenom povzročati neugodje zaradi lastne 

koristi ali užitka.« Po Berčnik (2008) so medvrstniškemu nasilju skupni trije dejavniki: (1) ne 

gre le za enkratno agresivno vedenje, ampak se mora dogajati dalj časa; (2) vključuje 

neravnovesje moči – šibkejši je napaden s strani močnejšega; (3) lahko je fizične, verbalne ali 

psihične narave.  

Medvrstniški boj za premoč je potencialno vedno prisotna možnost, ki povzroča različne oblike 

nasilja. Dejanja prepoznavana po značilnih vlogah, ki jih zavzemajo učenci ali skupine učencev 

v medsebojnih razmerjih: storilec, žrtev, storilec – žrtev, opazovalci itd. Cilj je, da nasilno 

vedenje ni več sprejeto kot moralno dopustno sredstvo doseganja določenih ciljev in se pri 

učencih zato ustavi (Krek, 2019). 

2.3.2.1.5  Nasilje in moteče vedenje, ki je povezano s specifičnostjo učenca s 
posebnimi potrebami 

V svetu obstaja »struktura« specialne pedagogike, socialne pedagogike, konceptualizacije 

inkluzije, ki ima specifično strokovno znanje in mehanizme za pomoč učencem s posebnimi 

potrebami (Krek, 2019). 

2.3.2.1.6  Zlorabe učenca v domačem okolju  

 

Šola lahko zazna problem, ki izvira iz domačega okolja učenca. Za njegovo reševanje imajo 

pristojnosti in mehanizme predvsem druge institucije (socialna služba, pravosodje itd.). Učenec 

je lahko v domačem okolju izpostavljen različnim oblikam zlorabe, kar pa se ne pokaže nujno 

v slabšem učnem uspehu ali v motečem vedenju, zato bi šola morala učitelje sistematično 

izobraževati za prepoznavanje le-teh. Ker zlorabe učenci prikrivajo, je posledice v šoli težko 

prepoznati (Krek, 2019). 

2.3.3 Učiteljeva osebnost 

Gogala (1975, v Kroflič et al., 2009) meni, da je učitelj »najodločilnejši faktor«, ker je od njega 

odvisno, kako učenci sprejemajo izobrazbene in vzgojne vrednote. Učitelj je tisti, ki izpelje učni 

proces in v učencih zbuja nove interese ter potrebo po spoznanju novih kultur in vrednot. Da 

pa to lahko doseže, mora sam imeti svojstveno osebno moč in gotovost, iz katere izvira 
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avtoriteta. Ta se ne doseže z dresiranjem otrok, temveč je pomembna učiteljeva notranja 

oziroma osebnostna avtoriteta.  

Prisotnost avtoritete v procesu vzgoje in izobraževanja je torej nujna, saj »je avtoriteta edino 

orodje, ki lahko spravi interes otroka, da vstopi v družbo soljudi, in interes skupnosti 

posameznikov, da jih v družbi zamenja človek, ki bo na višini njihovih skupnostnih zahtev« 

(Blais, Gauchet in Ottawi, 2011, str. 138). Pomembno pa je, kako posameznik ponotranji 

določene zapovedi in jih vključi v svoje vsakodnevno delovanje, saj gre za neponovljive 

procese, ki zaznamujejo naš nadaljnji odnos do pozicije avtoritete (Kroflič, 1997).  

Čeprav je prvotni cilj poučevanja prenašanje znanja, vednosti, konstruiranje učnih vsebin, na 

nezavedni ravni v procesu poučevanja poteka še nek prenos (transfer), ki povzroča vzgojne 

učinke poučevanja. Kroflič (1997) pojasnjuje, da je transfer ključen element tudi v odnosu med 

učiteljem in učencem. Opredeljuje ga kot »pojav, ki omogoča uspešen stik med vzgojiteljem in 

gojencem« in pojasni, da je »transfer tisti pojav, ki omogoča uspešen stik med učiteljem in 

učencem, s tem ko učenec učitelja postavi v vlogo osebe, vredne zaupanja in ji dodeli avtoriteto. 

Zaradi transferja učenec učitelju zaupa in želi slediti njegovi avtoriteti. Takšen položaj učitelju 

omogoča vzgojno vplivanje, saj ga nujno postavi na mesto objekta identifikacije, torej v 

nadrejen položaj v vzgojno-izobraževalnem odnosu«. Gogala (2005) k temu dodaja, da kontakt 

med učiteljem in učencem tako kot avtoriteta ni samoumeven. Odvisen je od učiteljeve 

osebnosti, zanimivosti učne snovi, načina učiteljevega metodičnega dela in vsebinskega 

bogastva, ključni pogoji za kontakt pa so trije odnosi; učiteljev odnos do učencev, do 

pedagoškega dela in do učnih predmetov (Gogala, v Krneta et al., 1994, str. 569). 

Čeprav je učiteljeva avtoriteta v učnem procesu nujno potrebna, če želimo vzgajati aktivne in 

svobodomiselne učence, pa Kroflič (1997, str. 16) opozarja na dejstvo, da je lahko tudi nevarna: 

»Koncept avtoritete namreč lahko postane osnova uspešnega manipuliranja, v določenem 

trenutku pa predstavlja oviro pri doseganju najvišjih vzgojnih ciljev«.   

2.3.4 Samorefleksija učiteljeve vzgojne vloge 

Da bi poznali vzgojno usmeritev javnih šol, mora učitelj vzgojni načrt postaviti v okvir osebne 

vzgojno-izobraževalne metode. Le tako bo ta zanj odigral ustrezno vlogo pri vzpostavitvi 

vzgojnega koncepta javne šole (Kroflič, 2000). Učitelj se mora zavedati, kako vzgaja, pred očmi 

mora imeti etično dimenzijo svojega dela in se zavedati vplivov svojih odločitev, zato je pri 
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spoznavanju in izboljševanju njegove osebne vzgojne vloge pomembna tudi samorefleksija. Pri 

sebi lahko spreminja samo stvari, ki se jih zaveda, in refleksija je tista, ki mu pomaga pri 

zavedanju in opredelitvi ciljev vzgojnega delovanja v prihodnosti (Kalin, 2004).   

2.3.5 Odsotnost indoktrinacije 

V naši zakonodaji je napisano, da so človekove pravice izhodišče vzgoje v javni šoli, s tem pa 

vzgoja za strpnost, odgovornost in solidarnost (Peček Čuk in Kroflič 2009, v Kroflič et al., 

2009). Na človekovih pravicah je utemeljeno že samo vprašanje o tem, komu je javna šola 

namenjena: »Bistvo javne šole je, da je pod enakimi pogoji dostopna vsem ne glede na gmotno 

stanje, družbeni položaj, narodnost, spol, jezik, religiozno, politično ali drugo prepričanje« 

(Kodelja, 1995). Ravno zato, ker so javne šole namenjene vsem, naj bi bile ideološko, versko, 

filozofsko nevtralne in s tem naj ne bi nikogar prepričevale ali celo silile k določeni ideologiji, 

veri, filozofiji.  

Včasih so starši imeli pravice (in dolžnosti), ki so jih uresničevali na svojih otrocih. Pravno 

gledano se je med njimi najprej začela spoštovati pravica, da se v procesu šolanja njihovim 

otrokom zagotovi takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in 

filozofskim prepričanjem. Čeprav je danes pravica staršev do usode otrok še vedno v veliki 

meri nedotakljiva, se je po spremembah v nacionalnih pravnih sistemih s Konvencijo o 

otrokovih pravicah razmerje do otroka spremenilo. Otroci začnejo dobivati več pravic, hkrati 

pa jim je za uresničevanje le-teh naložena tudi odgovornost (Šelih, 1996). Kodelja (1995, str. 

23–24) poudarja, da je bistvo »varovati otroke določenih staršev pred obveznim religioznim ali 

filozofskim poukom, ki ni usmerjen v pridobivanje informacij, temveč mu gre za indoktrinacijo 

otrok z nesprejemljivimi verovanji, prepričanji ali ideologijami«. Religiozno ali filozofsko 

prepričanje ni nujno, da se izraža v javnem šolstvu, mora pa biti spoštovano. Država to zagotovi 

tako, da so informacije in znanja, vključeni v učnem načrtu, posredovani na »objektiven; 

kritičen in pluralističen način« in da »(…) odpravi vse, kar bi vodilo v indoktrinacijo« (Kodelja, 

1995, str. 22; Digest of Strasbourg Case-Law ... 1985, str. 801–802).   

Pšunder (2004) pojasnjuje, da dokler si starši prizadevajo za otrokovo najboljše, konflikta med 

interesi otrok in interesi staršev ni. Težava se pojavi, ko so starševski interesi drugačni od 

otrokovih, ko izvajanje pravic ene osebe preprečuje izvajanje pravic druge. Tako sta si lahko 

konfliktni na primer pravica do veroizpovedi, pravica do svobode izražanja, pravica do svobode 
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misli idr. Kršitev teh pravic pomeni, da bodo otroku, še preden bo postal avtonomna oseba, 

določene izbire že zaprte oziroma vsiljene s strani njihovih staršev.  

Navedeno je mogoče prenesti tudi v šolski prostor. Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič et al., 

2009) opozarjata, da s tem,  kako učitelj posreduje učno snov, kako ocenjuje ipd., tudi vzgaja, 

saj posreduje vrednote, odnos do sveta in do učencev samih. Ti vzgojni mehanizmi so 

nezavedni, pogosto niso znani niti učitelju samemu, zato omogočajo vsiljevanje vrednot in 

prepričanj. Omogočajo torej indoktrinacijo, ki je negacija otrokove pravice do svobode misli, 

vesti in veroizpovedi, ki jo imajo po Konvenciji o otrokovih pravicah. Šola je zato zakonsko 

zavezana, da učence varuje pred tovrstnim problematičnim ideološkim pritiskom, ter da 

izpolnjuje zahtevo po kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti (ZSoll, 2005, čl. 8). Učitelj mora 

razlikovati med vednostjo, ki je temelj kritičnosti, in dejanskim pluralizmom vrednot, ki se 

mora izražati pri pouku; med znanjem, ki mora biti utemeljeno na znanosti, in prepričanji 

(verovanji); ter med dejstvi in mnenji. Tudi učence mora navajati na razlikovanje le-tega. To 

razliko je v javni šoli potrebno dosledno uveljavljati, denimo pri ocenjevanju znanja, kjer je 

mogoče ocenjevati le objektivno preverljivo in izkazano vednost, znanje, ne pa individualnih 

prepričanj in vrednot (Kovač Šebart in Krek, 2009). 

Pri pouku mora biti učitelj pozoren tudi na to, da vsebino obravnava tako, da sporočila, ki jih 

učenci dobijo, ne indoktrinirajo. Pri pouku je možno obravnavati vsako besedilo, če je ustrezno 

didaktično funkcionalno in če z njim želimo doseči določen vzgojno-izobraževalni cilj. Učitelj 

mora vsebino, ki jo posreduje, obravnavati tako, da sledi kriterijem objektivnosti, kritičnosti in 

pluralnosti ter učencem omogočiti, da oblikuje svoja stališča tako, da jih utemeljuje, je kritičen 

do predmeta in kritike tudi sprejema. Kriterij neindoktrinacije pred učitelja torej postavlja 

zahtevo, da vire, ki jih vključujejo v obravnavo učnih vsebin v javni šoli, kritično osvetli, torej 

da sporočilo izpostavi in nanj naveže obravnavo različnih plati in pogledov na določeno vsebino 

(Kovač Šebart in Krek, 2009). 

2.3.6 Reševanje sporov, ko pride do omejitve pravice učenca 

Z zakonom je predpisano, da je šola dolžna ceniti svobodo, enakost, spoštovanje pravic in načel 

pravne države. Kadar v šolskem kontekstu pride do nasprotja med spoštovanjem pravic 

posameznika in kršenjem ter zlorabo teh pravic, je treba takšna stanja resno obravnavati in 

zaščititi pravice učencev. Uveljavitev ene pravice lahko ogrozi uresničevanje kakšne druge 

pravice samega učenca, pravice drugih ter dolžnosti drugih, zato je z vidika izpolnjevanja 
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učiteljevih dolžnosti oziroma šole in vzgojnega delovanja omejitev pravic(e) nujna. Omenjeno 

problematiko so poskusili rešiti z manjšanjem vloge pravilnikov v vzgojnem delovanju šol in 

uvajanjem vzgojnega načrta. Poraja se vprašanje, kako v šolskem sistemu omejiti pravico(e) 

učencev in kako rešiti spor v primeru, ko pride do omejitve pravice.  Ker je zaščita pravic 

učencev postavljena s predpostavko absolutne veljavnosti, se šole (lahko) pretirano 

samoomejujejo in ne delujejo vzgojno. 

Vzgojna ravnanja so izpostavljeno področje tudi zato, ker starši v zadnjih desetletjih posegajo 

v delovanje šole, zato bi šole morale delovati tako, da bi učitelje zaščitile pred posegi v njihovo 

strokovno avtonomijo tudi na področju vzgojnih ravnanj. Zakon zato ne bi smel ščititi le 

posameznih pravic, ampak bi moral učitelju omogočati možnost presoje med pravicami in 

dolžnostmi ter omogočiti začasno omejitev posamezne pravice učenca. S tem bo učitelj zaščitil 

pravice drugih učencev, druge pravice, ki jih ima sam učenec, ter uveljavil vzgojna ravnanja v 

korist učenca in drugih učencev (Krek, Globokar, Kalin et al., 2011, str. 30–32).   

2.3.7 Vrednotenje vzgojnega delovanja šole 

Po besedah Škrinjar (2009) Zakon o osnovni šoli določa tudi dolžnost ravnateljev, da najmanj 

enkrat letno svetu staršev in svetu šole poroča o uresničevanju vzgojnega načrta. To določilo 

služi temu, da šola ovrednoti svoje vzgojno delo in načrtuje razvoj, zato je orodje za 

samoevalvacijo pedagoške in vzgojne prakse, hkrati pa omogoča strokovni razvoj zaposlenih 

in predstavlja način iskanja novih načinov dela z učenci (Gomboc, 2009). MacBeath in 

McGlynn (2000, v Pušnik, 2012f) samoevalvacijo opredelita kot opazovanje oz. spreminjanje 

vseh aspektov šolskega dela z vidika zaposlenih, učiteljev in staršev. Šola nujno potrebuje tudi 

primerjavo z drugimi, zato je poleg samoevalvacije nujen proces zunanje evalvacije. Primerjava 

se lahko izvede na treh ravneh – na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni.  
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3 Empirični del 

3.1 Namen 

Namen empiričnega raziskovanja je bil ugotoviti, ali vzgojni načrti šol sledijo tistemu, kar jim 

narekuje zakon in ali so zapisani dovolj kompleksno in konkretno, da je iz zapisov mogoče 

sklepati, da so za učitelja uporabni pri njegovem vzgojno-izobraževalnem delu in ne le 

dokument, ki ga šola ima, ker ga predpisuje zakon. Ker so različni avtorji že ob uvedbi zakonske 

spremembe ugotavljali, da morajo biti vzgojni načrti šol konkretizirani za posamezno šolo, je 

namen ugotoviti tudi, ali so vzgojni načrti osnovnih šol konceptualno širši, tj. koliko vključujejo 

druge vsebinske sklope, poleg tistih, ki jih zahteva zakon.  

3.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Na osnovni izhodišč v teoretičnem delu magistrske naloge menimo, da mora biti vzgojni načrt 

osnovne šole zastavljen tako, da ga učitelji lahko uporabljajo kot podlago za svoja vzgojna 

ravnanja. Prilagajati se mora specifičnostim posamezne šole in na njihove konkretne probleme 

mora šola odreagirati. Če ni zastavljen tako, je večja verjetnost, da se ga učitelji ne bodo 

posluževali. Cilj magistrske naloge je bil z uporabo predhodno pripravljene »mreže kriterijev 

za evalvacijo vzgojnih načrtov OŠ« (Krek, 2019) analizirati vzgojne načrte osnovnih šol in 

ugotavljati razlike med njimi.  

3.3 Raziskovalna vprašanja 

1. V kolikšni meri vzgojni načrti izbranih šol vključujejo opredelitve vsebinskih sklopov, ki 

jih predpisuje Zakon o osnovni šoli? 

2. V kolikšni meri vzgojni načrti izbranih šol vsebujejo opredelitve dodatnih vsebinskih 

sklopov, ki smo jih določili v teoretskem delu in jih Zakon o osnovni šoli ne predpisuje? 

3. V kolikšni meri vzgojni načrti izbranih šol izkazujejo strokovno avtonomnost šol? 
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3.4 Metoda in raziskovalni pristop 

3.4.1 Vzorec 

Kvalitativno-kvantitativni pristop raziskovanja je temeljil na slučajnostnem vzorcu 15 

naključno izbranih vzgojnih načrtov osnovnih šol.  

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne metode. Temeljni 

instrument zbiranja podatkov je bila »mreža kriterijev za evalvacijo vzgojnih načrtov OŠ«, ki 

ima 31 vprašanj polodprtega tipa. Instrument je bil predhodno oblikovan in preizkušen. Sama 

sem ga najprej izpolnila za tri naključno izbrane osnovne šole, ugotovitve pregledala skupaj z 

mentorjem in na podlagi tega zagotovila večjo zanesljivost ocenjevanja. Podatke smo zbrali 

tako, da smo s pomočjo teh kriterijev analizirali 15 naključno izbranih vzgojnih načrtov 

osnovnih šol, ki sem jih pridobila s spleta. Iz vsake regije sem izbrala po eno šolo, iz večjih 

regij pa še dodatno šolo. Za analizo smo uporabili tudi dodatne dokumente, kot so pravila 

šolskega reda in samoevalvacijsko poročilo šole. Postopek zbiranja podatkov je bil izveden v 

mesecu maju 2019.  

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Zbrane empirične podatke sem analizirala z uporabo deskriptivne metode empiričnega 

pedagoškega raziskovanja in jih obdelala s programom Excel. 

3.5 Analiza in interpretacija pridobljenih podatkov 

Trditve v »mreži kriterijev za evalvacijo vzgojnih načrtov OŠ« sem razdelila v tri vsebinske 

sklope in jih ovrednotila. Vsak sklop je vseboval tudi opombe, kamor sem vpisovala posebnosti, 

ki so odstopale od pričakovane vsebine vzgojnega načrta, ki sem ga uporabila pri izvedbi 

kvalitativne analize. 
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3.5.1 Analiza prvega sklopa vprašanj 

Prvi sklop analize zajema odgovore na vprašanje, v kolikšni meri vzgojni načrt šole vključuje 

vsebinske sklope (vključuje termine), ki jih eksplicitno navaja 60. člen ZOsn. V ta namen smo 

postavili naslednje trditve, ki smo jih vrednotili z DA oz. NE: 

 

1. Določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona. 

1.1. Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu. 

1.2. Spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti. 

1.3. Omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe. 

1.4. Pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje. 

1.5. Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij. 

1.6. Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti. 

1.7. Vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. 

1.8. Vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

2. Opredeli oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši. 

3. Opiše vključevanje staršev v uresničevanje vzgojnega načrta. 

4. Opredeli vzgojne dejavnosti. 

4.1. Vključuje proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti. 

4.2. Vključuje svetovanje. 

4.3. Vključuje pohvale, priznanja, nagrade. 

5. Vključuje vrste vzgojnih ukrepov. 

6. Določi ukrepe za posamezne kršitve pravil (glej pravila šolskega reda, 60.e člen ZOsn). 

7. Vključuje vzgojni opomin. 

8. Vključuje napotke/usmeritve za individualiziran vzgojni načrt. 
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Preglednica 1: Odgovori na vprašanje v kolikšni meri vzgojni načrt šole vključuje vsebinske 

sklope (vključuje termine), ki jih eksplicitno navaja 60. člen ZOsn 

 DA NE 

N % N % 

1.  Določi načine doseganja in uresničevanja ciljev 

in vrednot iz 2. člena tega zakona. 
2 13,33 13 86,67 

1.1  Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe 

vsemu prebivalstvu. 
1 6,67 14 93,33 

1.2  Spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, 

čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 

zakonitosti. 

1 6,67 14 93,33 

1.3  Omogočanje osebnostnega razvoja učenca v 

skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno 

z razvojem njegove pozitivne samopodobe. 

1 6,67 14 93,33 

1.4  Pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo 

izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje. 

0 0 15 100 

1.5  Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in 

za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar 

vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih 

kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih 

generacij. 

0 0 15 100 

1.6 Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in 

narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 

njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje 

državljanske odgovornosti. 

1 6,67 14 93,33 

1.7  Vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske 

vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. 
2 13,33 13 86,67 
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1.8  Vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za 

sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

3 20,00 12 80,00 

2.  Opredeli oblike vzajemnega sodelovanja šole s 

starši. 
13 86,67 2 13,33 

3.  Opiše vključevanje staršev v uresničevanje 

vzgojnega načrta. 
13 86,67 2 13,33 

4.  Opredeli vzgojne dejavnosti. 10 66,67 5 33,33 

4.1 Vključuje proaktivne in preventivne vzgojne 

dejavnosti. 
13 86,67 2 13,33 

4.2 Vključuje svetovanje. 12 80,00 3 20,00 

4.3 Vključuje pohvale, priznanja, nagrade. 10 66,67 5 33,33 

5.  Vključuje vrste vzgojnih ukrepov. 13 86,67 2 13,33 

6.  Določi ukrepe za posamezne kršitve pravil (glej 

pravila šolskega reda, 60.e člen ZOsn). 
5 33,33 10 66,67 

7.  Vključuje vzgojni opomin. 13 86,67 2 13,33 

8.  Vključuje napotke/usmeritve za 

individualiziran vzgojni načrt. 
4 26,67 11 73,33 

Pri večini analiziranih vzgojnih načrtov se je pokazalo, da šole ne določajo načinov doseganja 

ciljev in vrednot iz 2. člena ZOsn (86,67 %). Šole v vzgojnih načrtih cilje ne operacionalizirajo. 

Nekatere šole jih dobesedno prepišejo iz ZOsn, ali pa jih preoblikujejo tako, da ne opišejo 

načinov, kako te cilje dosegajo. Denimo na neki šoli cilj »zagotavljanje kakovostne splošne 

izobrazbe« konkretizirajo tako, da bodo uresničevali kompetence za vseživljenjsko učenje in 

uporabljali sodobne metode pouka, ki jih prilagajajo učencem. Na neki drugi šoli napišejo, da 

bo šola omenjeni cilj uresničevala tako, da bo delovala po načelu zagotavljanja optimalnega 

učnega in vzgojnega procesa. V omenjenih opisih šola ni navedla načinov, kako bodo učencem 

prilagajali sodobne metode pouka z namenom zagotavljanja kakovostne izobrazbe. Šole bi 

lahko v vzgojni načrt natančno napisale, s katerimi dejavnostmi lahko zagotovijo kakovost 

izobrazbe, na primer z vzgojnimi vsebinami pri pouku in urah oddelčne skupnosti, s problemsko 

zasnovanim poukom, s ponudbo taborov, interesnih, kulturnih in športnih dejavnosti, s 

pogovornimi urami za učence, z organizacijo rednih srečanj in stikov s starši, z učenjem 

učencev učiti se, s spodbujanjem sodelovalnega učenja, s seminarskimi in projektnimi 

nalogami, s skrbjo za opremljenost učilnic (plakati, slike …) ipd. Kot lahko razberemo tudi pri 
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drugih ciljih, večina šol ne konkretizira načinov doseganja le-teh. Pri drugem cilju je le ena šola 

v vzgojnem načrtu opredelila, da bodo skladni telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni 

in socialni razvoj posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti razvijali z raznimi 

šolskimi in obšolskimi aktivnostmi, predavanji, ogledi in obiski. Tudi pri tretjem cilju večina 

šol le povzame vsebino cilja, in sicer, da bodo delovali po načelu razvijanja pozitivne 

samopodobe ter zagotavljali možnost z uveljavitev posameznega učenca. Le ena šola je v 

vzgojni načrt napisala, da bo osebnosti razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, razvijala s projekti, tekmovanji 

in sodelovanji. Šole bi ta cilj lahko pojasnile na primer s prilagajanjem pouka učencem s 

posebnimi potrebam (z individualizacijo, dopolnilnim in dodatnim programom – za učence z 

odločbo). Četrtega in petega cilja ni operacionalizirala nobena šola. Pri vprašanju vzgoje in 

izobraževanja za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar 

vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, 

svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij, bi šole lahko 

omenile dejavnosti kot je na primer obeleženje svetovnega dneva zdravja, šola se lahko vključi 

v projekt sheme šolskega sadja ipd. Pri šestem cilju ima samo ena šola cilj pojasnjen z zapisom, 

da ob državnih praznikih organizirajo proslave, prireditve in kulturne dejavnosti, s katerimi 

bodo razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 

njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti. Načine 

doseganja cilja »vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije« sta konkretno opisali dve šoli, vse druge so večinoma le naštele splošne, nacionalne, 

šolske in lokalne vrednote, ki jim sledi šola. Ta cilj šoli pojasnita z zapisom, da učitelj 

odgovornost izkazuje s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, motiviranostjo, doslednostjo, 

pravičnostjo in sočutnostjo. Z omogočanjem vzpodbudnega okolja učitelj uresničuje svojo 

soodgovornost za razvoj posameznega učenca, njegovih specifičnih potreb in potreb skupine. 

Učitelj se trudi vživeti v vlogo staršev. Učenci so (so)odgovorni za svoje znanje, obnašanje v 

šoli in izven nje ter v odnosu do ljudi in narave (trajnostni razvoj). Starši izkazujejo svojo 

odgovornost tako, da  skrbijo za otroka, spremljajo in spodbujajo njegov razvoj ter sodelujejo 

s šolo. Spoštovanje temelji na upoštevanju in sprejemanju drugačnosti in drugačnih, strpnosti 

in medsebojnemu sodelovanju. Učenci, učitelji in starši se trudimo spoštovati človekove 

pravice in temeljne svoboščine vseh, ne glede na njihovo nacionalno, rasno, versko in spolno 

drugačnost. Na tem mestu bi bilo smiselno natančneje pojasniti, na kakšen način se vesti 

spoštljivo, na primer ne kričimo, se ne lovimo, prerivamo ali tekamo, nikogar ne žalimo ali mu 

segamo v besedo, krepimo pozdravljanje (zjutraj, v razredu, na hodniku …). Znanje učenci 
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pridobivajo ob pomoči učiteljev, seznanjajo se z načini učinkovitega učenja, najrazličnejšimi 

viri znanja ter se usposabljajo za vseživljenjsko učenje. Kvalitetnejše znanje zagotavlja učitelj 

od načrtovanja svojega dela, prek najrazličnejših dejavnosti (raziskovanje, poizkusi, iskanje 

virov, uporaba IKT, sodelovalno učenje …) vse do ocenjevanja znanja. S svojim delom 

vzpodbuja vedoželjnost in inovativnost. Otroke ozavešča, da so življenjski pojavi kompleksni 

in soodvisni ter jih uči kritične presoje. Znanje naj služi skupni dobrobiti. Zanj so odgovorni 

tudi učenci in njihovi starši. Zadnji cilj »vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za 

sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin« je izmed vseh operacionaliziral največji delež šol (20 %). V vzgojnih načrtih imajo 

napisano, da je medsebojno spoštovanje pogoj za uspešnost pri doseganju ciljev, zato so strpni 

drug do drugega, se aktivno poslušajo, priznavajo in sprejemajo drugačnost ter skupaj iščejo 

najboljše rešitve. Organizirajo različna srečanja, kjer učenci z medsebojnim sodelovanjem 

razvijajo omenjeni cilj. 

Opažamo torej, da večina šol cilje, ki jih predpisuje ZOsn, bolj ali manj dobesedno prepiše, ali 

pa jih preoblikuje tako, da ne navede konkretnih načinov, s katerimi bi cilje uresničili.  

Naslednja trditev se je nanašala na vzajemne oblike sodelovanja s starši. Večina preučevanih 

šol (86,67 %) izpostavlja pomembnost vpliva staršev kot zgled otrokom. Ker prevzemajo 

največji del odgovornosti pri vzgoji, je kvaliteta sodelovanja med šolo in njimi nujna. Večina 

šol s starši sodeluje tako pri doseganju učno-vzgojnih ciljev kot pri reševanju razvojnih in 

osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok. Opazili smo, da poleg običajnih oblik sodelovanja 

(individualne dopoldanske in skupne popoldanske govorilne ure učiteljev ter svetovalne službe, 

roditeljski sestanki, šole in predavanja za starše) spodbujajo medsebojno komunikacijo in druge 

aktivnosti kot so tabori, srečanja, predstave, praznovanja in zbiralne akcije. Večina šol s starši 

sodeluje tudi pri izvajanju vzgojnih ukrepov. V primeru težav je ena šola v vzgojnem načrtu 

izpostavila postopnost reševanja problemov: učenec-učitelj, učenec-učitelj-razrednik, učenec-

starši-učitelj-razrednik, učenec-starši-učitelj-razrednik-šolska svetovalna služba, učenec-starši-

učitelj-razrednik-šolska svetovalna služba-ravnatelj.  

Naj izpostavimo, da le ena šola v svojem vzgojnem načrtu omenja, da vsaj enkrat na leto na 

svetu staršev obravnavajo tipične vzgojne probleme v posameznih razredih in se skupaj s starši 

odločajo za najprimernejše oblike dela, ki bi učencem pomagale probleme preseči in rešiti. 

Vključujejo jih pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranih vzgojnih načrtov in učnih 

programov za učence.  
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Ker starši nosijo pomemben delež odgovornosti za otrokov razvoj in napredek, je pričakovano, 

da jih šole vključujejo tudi v uresničevanje vzgojnega načrta. Zanimivo je to, da je enak delež 

(istih) šol (86,67 %) omenjeno tezo opredelil v svojem vzgojnem načrtu. Nekatere šole imajo 

zapisano, da starši sodelujejo pri pripravi in oblikovanju vzgojnega načrta šole in soustvarjanju 

šolske klime, druge, da starši sooblikujejo vzgojni načrt in skrbijo, da skupne vrednote zaživijo 

tudi zunaj šole. Pojavi se tudi navedba, da starši sodelujejo pri oblikovanju akcij za izvajanje 

preventivnih dejavnosti ter pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranih vzgojnih 

načrtov in učnih programov za učence. 

Nadaljnji sklop trditev se nanaša na opredelitev vzgojnih dejavnosti. Večina analiziranih šol 

(66,7 %) vzgojne dejavnosti jasno opredeljuje v skladu s 60.d členom ZOsn. Razdelijo jih na 

proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, 

priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov ipd.), s katerimi šola razvija varno in spodbudno 

okolje za doseganje ciljev iz 2. člena zakona. Ena šola preventivne dejavnosti natančneje razdeli 

na preventivne dejavnosti na ravni posameznika, preventivne dejavnosti na ravni oddelkov oz. 

razredov in preventivne dejavnosti na ravni šole. K temu dodajajo, da bodo v okviru teh 

dejavnosti namenili največ pozornosti določenim problemom, ki so bili ugotovljeni z 

anketiranjem učencev, staršev in strokovnih delavcev, denimo medvrstniško nasilje vseh oblik, 

medsebojno spoštovanje, jasno postavljanje meja in pravil, ki bodo učencem razumljiva, 

razvijanje učinkovite komunikacije ter enotnost in doslednost pri izrekanju vzgojnih ukrepov. 

Pri eni šoli se je v tem sklopu pojavila preglednica, v kateri ima šola prikazan pregled vzgojnega 

delovanja po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Zapisane imajo vsebine, na primer 

komunikacija, delovne navade, skrb za okolje, zdrav način življenja in odnos do potrošništva, 

mediji in vrednote šola in njena okolica, ter za vsako vsebino cilje posamezne vzgojne 

dejavnosti (na primer pri komunikaciji je to vikanje odraslih, pozdravljanje, medsebojno 

spoštovanje, razvijanje pozitivne komunikacije) in naloge staršev ter naloge šole. V vzgojnih 

načrtih več kot polovice analiziranih šol je napisano, da šole temeljijo na načelih vzgojnega 

delovanja. Med temeljna načela prištevajo načelo osebnega zgleda, načelo zagotavljanja 

varnosti, načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil, načelo individualizacije, načelo 

sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev ter načelo vzajemnega spoštovanja. 

Večina analiziranih šol (86,67 %) sledi »Priporočilom o načrtovanju in uresničevanju vzgojnih 

načrtov v OŠ«, v katerem so navedena tri podpodročja proaktivnega oz. preventivnega 
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delovanja. V nadaljevanju navajam najpogosteje zastopane proaktivne in preventivne 

dejavnosti: 

– vzpodbujanje razvoja socialnih veščin, razvoja medsebojne pomoči in vrstniškega 

sodelovanja; 

– razvoj moralnih vrednot, sprejemanje odgovornosti za lastna ravnanja in presojanje;  

– navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole; 

– prizadevanje za takojšnje reševanje problemov;  

– poglobljeno obravnavanje tem: medvrstniško nasilje, zasvojenosti in drugih odklonskih 

pojavov, komunikacija, reševanje konfliktov, strpnost do drugačnih; 

– sprejetje pravil razreda vsake razredne skupnosti, ki bodo izhajala iz Pravil šolskega reda in 

bodo gradila na občutku varnosti, zaupanju in sprejetosti;  

– spodbujanje vrstniške in medgeneracijske pomoči;  

– nagrajevanje zglednega vedenja učencev; 

– načrtnemu, sistematičnemu in rednemu vključevanju staršev v življenje in delo šole, 

organiziranju predavanj, delavnic, okroglih miz o vzgoji; 

– sistematično načrtovanje in izvajanje razrednih ur;  

– interesne dejavnosti ali šolski projekti, tabori; 

– odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov; 

– vključevali se bomo v projekte, ki poudarjajo vzgojno komponento, vključujejo 

prostovoljno delo učencev;  

– organizacija športnih in drugih prireditev, na katere se vključujejo učenci, starši in drugi iz 

lokalne skupnosti; 

– individualizirano, samostojno in sodelovalno učenje ter sprotno spremljanje razvoja 

učencev;  

– navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole, vzpodbujanje zavedanja svobode in 

odgovornosti za posledice lastnega vedenja;  

– vključevanja na tekmovanja znanj; 

– oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in 

načinih ravnanja, oblikovanje in dograjevanje pravil šolskega reda;  

– oblikovanje razrednih pravil, ki izhajajo iz pravil šolskega reda;  

– hitro, sprotno in dosledno reševanje kršitev šolskega reda; 

– oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in 

načinih ravnanja, oblikovanje in dograjevanje pravil šolskega reda;  
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– tematske socialne igre. 

Iz navedenega lahko opazimo, da šole proaktivne in preventivne dejavnosti v vzgojnem načrtu 

večinoma zgolj naštejejo. Največjo pozornost namenjajo področju vzpostavljanja prijetne, 

sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih zaupanja 

med vsemi osebami vzgojno-izobraževalnega procesa. Dve od analiziranih šol sta v vzgojni 

načrt dodatno napisali še, da je vsebina preventivnih dejavnosti natančneje opredeljena v 

Letnem delovnem načrtu šole za tekoče šolsko leto. Samo pri eni od analiziranih šol je moč 

opaziti vsebinsko opredeljene proaktivne in preventivne dejavnosti ter naštete izvajalce 

dejavnosti. 

Svetovanje kot vzgojno dejavnost vključuje 80 % analiziranih šol, medtem ko ga preostali del 

šol ne omeni v vzgojnem načrtu. Šole opišejo cilje svetovanja in usmerjanja kot: prevzemanje 

odgovornosti in sprejemanje posledic svojih dejanj; oblikovanje lastnih ciljev in strategij za 

njihovo uresničevanje; organizacijo lastnega dela za večjo učinkovitost; razmišljanje in 

presojanje o svojem vedenju in ravnanju drugih ljudi; reševanje problemov in konfliktov; 

ustrezno ravnanje v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, čustvena napetost in konflikti; 

razvijanje pozitivne samopodobe. V nadaljevanju omenijo, v okviru česa ga izvajajo: razrednih 

ur, pogovornih ur, ob sprotnem reševanju problemov; ter kako poteka: v obliki pogovora med 

delavci šole in učenci. Dve od analiziranih šol imata v svojem vzgojnem načrtu napisane tudi 

cilje svetovanja in usmerjanja: oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja; učinkovita 

organizacija svojega dela v šoli in doma; spremljanje svojega dela in uspešnosti; prevzemanje 

odgovornosti za svoje vedenje; konstruktivno reševanje problemov in konfliktov; reševanje in 

obvladovanje stresa, straha, čustvene napetosti, frustracij in apatičnosti; razvijanje pozitivne 

samopodobe. Zanimivo je to, da ena izmed teh dveh šol omenja kot cilj tudi razumevanje 

razlogov in posledic neprimernega vedenja. Le ena od analiziranih šol je v svoj vzgojni načrt 

vključila tudi oblike pomoči, ki so nudene učencu: pomoč pri učenju, vzpostavljanje socialnih 

povezav med učenci, vključevanje učencev v različne dejavnosti, nudenje različnih oblik 

zunanje pomoči ter občasni individualni programi dela s posameznimi učenci.  

Dve tretjini analiziranih šol (66,7 %) imata v vzgojnem načrtu naštete pohvale, priznanja in 

nagrade. Opišeta vrste pohval, priznanj in nagrad (ustne, pisne, praktične), komu se podelijo, 

za kaj se podelijo, kdo jih podeli, kaj se podeli ter kateri so kriteriji za dodelitev le-teh. Vse 

šole, ki imajo to zapisano v vzgojnem načrtu, imajo kriterije za dodelitev natančneje 
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opredeljene v Pravilih šolskega reda. Ena izmed analiziranih šol ima tudi dodaten Pravilnik o 

podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem. 

Naslednja trditev se nanaša na vključevanje vrst vzgojnih ukrepov. Večina šol (86,67 %) 

vzgojne ukrepe vključuje v svoje vzgojne načrte. V nadaljevanju navajam najpogosteje 

zastopane vzgojne ukrepe: 

– pogovor z razrednikom v prisotnosti staršev, svetovalne delavke in/ali ravnatelja; 

– opravičilo prizadeti osebi; 

– poprava škodljivih posledic ravnanja – plačilo škode, popravilo poškodovanega predmeta; 

– pomoč pri urejanju razreda, jedilnice, okolice šole, pomoč v knjižnici, telovadnici, kuhinji, 

pomoč v oddelku PB, pomoč hišniku, čistilkam;  

– dodatne dolžnosti v oddelku (rediteljstvo, prepoved dežuranja, priprava referata, učne ure, 

pomoč učitelju pri pripravi učil); 

– ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev ali v 

povezavi z nadstandardnimi storitvami šole;  

– prepovedi ali omejitve pri določenih dejavnostih; 

– če učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti 

odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi 

dejavnosti, tabori, šole v naravi, …), šola poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega 

delavca ali pa za takega učenca organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli; 

– prepoved približevanja določenemu učencu; 

– pogostejši stiki staršev s šolo; 

– začasni odvzem predmetov, s katerimi učenec moti pouk; 

– začasna premestitev v drug oddelek; 

– odstranitev učenca od pouka (učenje in delo izven učne skupine); 

– povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku; 

– opravljanje določenih obveznosti po pouku; 

– pisni dogovor med učencem in strokovnim delavcem šole o urejanju medsebojnih odnosov. 

Zanimiv je podatek, da samo tretjina analiziranih šol (33,33 %), ki sicer ima v svojem vzgojnem 

načrtu napisane vrste vzgojnih ukrepov, opiše tudi vzgojne postopke in ukrepe za posamezne 

kršitve pravil. V nadaljevanju navajam del primera šole, ki v svojem vzgojnem načrtu 

opredeljuje vrsto kršitve, postopek reševanja in vrsto ukrepa. 
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Preglednica 2: Primer ustrezne opredelitve vrst lažjih kršitev, postopkov reševanja in ukrepov 

Lažje kršitve 

Kršitev Postopek Ukrep 

Uporaba mobilnega telefona ali 

multimedijskega predvajalnika v času 

učnega procesa, razen za namen 

učnega procesa in po navodilu 

učitelja. 

Razgovor učitelja z 

učencem. 

Začasni odvzem naprave 

ali predmeta, s katerim 

učenec moti izvedbo 

pouka ali ogroža svojo 

oziroma tujo varnost. O 

odvzemu naprave starše 

obvesti učenec.  

Odvzeto napravo lahko v 

času uradnih v tajništvu 

prevzamejo starši 

učenca. 

Zamujanje k pouku in drugim 

vzgojno–izobraževalnim 

dejavnostim. 

Razgovor učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Učitelj obvesti starše. Vpis v 

eAsistenta/beležko. 

Razgovor razrednika z 

učencem. 

Učenec dobi 

neopravičeno uro (ure). 

Neupoštevanje šolskega hišnega reda 

ali navodil učitelja (npr. učenec noče 

pisati, vendar ne moti drugih, učenec 

odklanja delo, prihaja k pouku brez 

pripomočkov …). 

Razgovor učitelja z 

učencem. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Razrednik obvesti 

starše. 

Dokončanje 

neopravljenih (učnih) 

obveznosti doma. 

Razgovor šolske 

svetovalne službe, 

razrednika, vodstva 

šole in učenca s starši. 

Dokončanje 

neopravljenih (učnih) 

obveznosti v šoli pod 

nadzorom učitelja po 

pouku ali pred poukom s 

soglasjem in vednostjo 

staršev. 
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Prepisovanje pri ocenjevanju znanja. 

 

Učitelj opozori 

učence. 

Ustno opozorilo učitelja. 

Razgovor učitelja z 

učencem. 

Prekinitev opravljanja 

ocenjevanja znanja za 

učenca, ki prepisuje, 

odvzem pisnega izdelka 

in negativna ocena tega 

pisnega izdelka. 

Preglednica 3: Primer ustrezne opredelitve vrst težjih kršitev, postopkov reševanja in ukrepov 

Težje kršitve 

Kršitev Postopek Ukrep 

Ponavljajoče se istovrstne kršitve – 

neizpolnjevanje dolžnosti ali 

neupoštevanje dogovorjenih pravil, 

zaradi česar so že bili izvedeni 

vzgojni postopki. 

Pogovor razrednika z 

učencem in starši. 

Zapis in opis kršitev 

šolskega reda. 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

 

Učencu se izreče vzgojni 

opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

Grob verbalni ali fizični napad na 

učenca, učitelja, delavca šole ali 

drugo osebo.  

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni 

opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

Namerno poškodovanje in 

uničevanje šolske opreme, drugega 

inventarja šole, zgradbe ter stvari in 

opreme drugih učencev, delavcev ali 

obiskovalcev šole ali uničevanje 

javnih prevoznih sredstev. 

Razrednik obvesti 

starše. 

Povračilo stroškov ter 

restitucija. 

Ponarejanje, popravljanje pisnih 

ocenjevanj, opravičil, obvestil, 

ponarejanje podpisov in obvestil 

staršev. 

Postopek izrekanja 

vzgojnega opomina. 

Učencu se izreče vzgojni 

opomin v skladu z 

Zakonom o osnovni šoli. 

Ena izmed analiziranih šol ima zelo natančno po določenih vsebinskih sklopih opisane pravice 

in načela ter dolžnosti, odgovornosti in pravila, ki se jih morajo učenci držati. Za vsako pravilo 
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imajo nadaljnje napisane kršitve in nato posledice kršitev, tj. vzgojne postopke in ukrepe. 

Navajam primer tovrstne navedbe v vzgojnem načrtu. 

Preglednica 4: Primer natančne opredelitve  vrst kršitev, postopkov reševanja in ukrepov 

Učenje in pouk  

 

Pravice, 

načela 

Dolžnosti, odgovornosti, 

pravila 
Kršitve 

Posledice kršitev (vzgojni 

postopki in ukrepi) 

Pravica do 

obiskovanja 

pouka in 

drugih šolskih 

dejavnosti 

Učenec je dolžan redno 

obiskovati pouk in druge 

šolske dejavnosti, v 

katere je vključen, in ne 

zamujati. 

Neopravičeno 

izostajanje in 

zamujanje. 

Nadomestna učna 

obveznost učenca. 

Obvestilo staršem po vsaki 

1 neopravičeni uri, 

razgovor s starši. Več kot 

tri zamude letno se štejejo 

za neopravičene.  

Pri vseh drugih analiziranih šolah so lažje in težje kršitve bodisi našteli in nimajo napisanih 

postopkov ter ukrepov za posamezno vrsto lažje ali težje kršitve bodisi imajo naštete samo 

ukrepe ali samo postopke reševanja.  

Ena izmed analiziranih šol ima v vzgojnem načrtu napisano, da univerzalna posledica kršitve 

določenega pravila ne obstaja, ker je treba vsak primer presojati posebej, za kaj točno je šlo in 

kakšne naj bodo posledice, zato se za ustrezni vzgojni ukrep odloči pedagoški delavec sam. To 

pa ne pomeni, da ni primerno, da ima šola seznam kršitev in seznam možnih ukrepov, ki po eni 

strani omejujejo samovoljo, po drugi strani pa je za določena dejanja koristno imeti natančno 

določen ukrep, denimo, da je določeno, da je vzgojni ukrep pri uporabi mobilnega telefona med 

poukom, da učitelj telefon vzame in da ga učenec lahko dobi nazaj le tako, da starši pridejo 

ponj ipd.  

Iz pridobljenih podatkov lahko opazimo, da šole posvečajo pozornost vzgojnemu ukrepanju, 

vendar kljub temu 66,67 % šol ne opredeljuje postopkov in ukrepov za določene kršitve pravil. 

To bi za učinkovito vzgojno delovanje šole seveda bilo smiselno, saj če so kršitve, postopki in 

ukrepi jasno opredeljeni, lahko učitelji ob določenih kršitvah enotno postopajo in ukrepajo do 

vseh učencev. Opredelitev kršitev, postopkov in ukrepov zagotavlja tudi hitrejše reševanje 

nezaželenega vedenja ter pogostost njegovega pojavljanja v prihodnje.   
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Večina analiziranih šol (86,67 %) v svoj vzgojni načrt zapiše, da vzgojni opomin izrekajo v 

skladu s postopkom, zapisanim v 60.h členu ZOsn. V splošnem imajo analizirane šole opisano, 

da šola opomin izreče za kršitve hišnega reda, pravil šolskega reda in drugih aktov šole, ki so 

bile storjene v času pouka, dnevov dejavnosti in drugih oblikah vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, potem ko vzgojne 

dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi, določeni z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda, niso 

dosegli namena. Večina šol ima v Pravilih šolskega reda natančneje zapisano, za katere kršitve 

pravil se izreče vzgojni opomin. V nadaljevanju navajam nekaj vrst kršitev, za katere 

analizirane šole izrekajo vzgojne opomine: 

– neopravičeni izostanki nad 10 ur v enem šolskem letu, če učenec izostaja pri urah pouka; 

– izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole; 

– namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih 

učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

– kraja šolske lastnine, lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; 

– uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 

dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola: 

– kajenje in prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter 

drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, 

dnevov dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Zadnja trditev iz prvega sklopa vprašanj se nanaša na individualiziran vzgojni načrt. Večina 

analiziranih šol v svojem vzgojnem načrtu navaja, da če je učencu izrečen vzgojni opomin, 

mora šola pripraviti individualiziran vzgojni načrt (ker je tako določeno že v zakonu), vendar 

pa nimajo napisanih natančnih navodil za pripravo le-tega.  Zapišejo samo, da bodo v svojem 

individualiziranem vzgojnem načrtu opredelili konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in 

vzgojne ukrepe, ki jih bo šola izvajala. Navodil za njegovo pripravo nisem zasledila niti v 

nobenem drugem dokumentu šole. Le 26,67 % analiziranih šol v svoj vzgojni načrt vključi tudi 

napotke/usmeritve za njegovo pripravo. V nadaljevanju navajam primer smiselne tovrstne 

opredelitve: 

– jasen opis težave; 

– jasen opis ciljev učenja in vedenja; 

– načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti; 



K. Čepin (2019). Analiza vzgojnih načrtov osnovne šole 

37 

– strinjanje učenca, staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki izhajajo iz 

uresničevanja načrta; 

– morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil; 

– način spremljanja izvajanja načrta; 

– posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega. 

Iz analize odgovorov na prvi sklop vprašanj lahko opazimo, da šole v glavnem vključujejo 

opredelitve vsebinskih sklopov, ki jih predpisuje zakon. Razlikujejo se le v natančnosti 

opredelitve določil iz zakona, saj jih večina šol opiše zelo površno, denimo ne omenijo načinov 

oziroma postopkov, kako bodo neko določilo uresničili. Tisto, kar bi šole lahko imele zapisano, 

je struktura individualiziranega vzgojnega načrta, tj. elemente, ki jih mora vsebovati, kakšne 

ukrepe ali postopke bodo uporabili pri določenih (predvsem lažjih) kršitvah.  

3.5.2 Analiza drugega sklopa vprašanj 

Drugi sklop analize zajema odgovore na vprašanje, ali je v primerjavi z zahtevami zakona 

vzgojni načrt šole konceptualno širši, to je, koliko vključuje druge vsebinske sklope poleg tistih, 

ki jih zahteva zakon. V ta namen sem postavila naslednje trditve, ki sem jih vrednotila z DA, 

NE oz. ustrezno, pomanjkljivo, ne opredeli: 

1. Ali eksplicitno vključuje mediacijo?  

1.1. 1 Kako opredeli mediacijo?  

2. Ali eksplicitno vključuje restitucijo? 

2.1. 1 Kako opredeli restitucijo? 

3. Ali je iz vzgojnega načrta šole in pravil šole razvidno, da razlikujejo različne razloge 

za nasilje učencev in tem razlikam v razlogih prilagajajo tudi vzgojne/podporne 

strategije? 

4. Ali eksplicitno obravnava avtoriteto učitelja? 

5. Ali implicitno obravnava avtoriteto učitelja? 

6. Ali učitelja napotuje na samorefleksijo njegove vzgojne vloge? 

7. Ali eksplicitno vključuje zahtevo odsotnosti indoktrinacije oziroma zahtevo 

upoštevanja kriterijev kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti pri izvajanju pouka in 

šolskega dela? 
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8. Ali obravnava razmerje med pravnim in vzgojnim delovanjem šole (nasprotja pri 

zagotavljanju posameznih pravic različnih učencev, kolizijo pravic, kako šola ravna v 

primeru, ko bi se nesoglasja med šolo in starši pričela reševati po pravni poti …)? 

Preglednica 5: Odgovori na vprašanje o eksplicitnem vključevanju in ustreznosti opredelitve 

mediacije 

 DA NE 

N % N % 

1.  Ali eksplicitno vključuje mediacijo? 11 73,33 4 26,67 

 ustrezno pomanjkljivo ne opredeli 

N % N % N % 

1.1 Kako opredeli mediacijo? 6 40,00 1 6,67 8 53,33 

Večina analiziranih šol (73,33 %) v svoj vzgojni načrt eksplicitno vključuje mediacijo. Zanimiv 

je podatek, da večina teh šol mediacije ne opredeli, ali pa jo opredeli zgolj pomanjkljivo. 

Ustrezno jo je opredelilo 40 % analiziranih šol. To pomeni, da so v svojih opredelitvah zajele 

opise kaj je mediacija, kdaj se je poslužujejo, kdo je vanjo vključen in kakšni so njeni učinki 

(pozitivna komunikacija, spodbujanje odgovornosti, kritičnega mišljenja ...). V nadaljevanju 

navajam primer (delno) ustrezne opredelitve mediacije: 

– Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo težavo ali konflikt, ob pomoči tretje 

osebe, posrednika oziroma mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega 

spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter skušajo najti 

rešitev, ki bo ustrezala stranem v sporu. Udeleženci prevzemajo odgovornost za rešitev 

nastalega konflikta. Proces vodi in usmerja mediator, ki je zaupna in popolnoma nevtralna 

oseba (strokovni delavec šole) in je ustrezno teoretično in praktično usposobljen. 

Krek (2019) ugotavlja, da se učitelji velikokrat napačno poslužujejo mediacije kot ustreznega 

postopka za reševanje konfliktov v primerih, kadar gre za nesorazmerje moči med vpletenima/i 

učencema/i. Tudi ta opredelitev tega pomembnega pogoja za mediacijo ne navede. V vzgojnem 

načrtu šole bi bilo zato smiselno natančneje opredeliti, kdaj je mediacija ustrezen postopek 

vzgojnega ravnanja.  
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Preglednica 6: Odgovori na vprašanje o eksplicitnem vključevanju in ustreznosti opredelitve 

restitucije 

 DA NE 

N % N % 

2.  Ali eksplicitno vključuje restitucijo? 11 73,33 4 26,67 

 ustrezno pomanjkljivo ne opredeli 

N % N % N % 

2.1 Kako opredeli restitucijo? 8 53,53 1 6,67 6 40 

Večina analiziranih šol (73,33 %) v svoj vzgojni načrt eksplicitno vključuje restitucijo. Polovica 

šol jo opredeli ustrezno (53,53 %), 40 % je ne opredeli. 

V nadaljevanju navajam primer ustrezne opredelitve restitucije: 

– Restitucija je oblika vzgojnega postopka, ki omogoča posamezniku, ki je s svojim 

ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo sebi, drugemu, skupini ali šoli, da to 

popravi. Posameznik se v postopku sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme 

odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi. Slednji 

so smiselno povezani s povzročeno psihološko, socialno in materialno škodo ter odvisni od 

individualnih in značajskih lastnosti učenca. Razumemo jo lahko kot posebno polje vzgoje, 

katerega cilj je, da učenci kritično razmišljajo o svojem vedenju in da sami popravijo 

posledice slabo premišljenih in nepremišljenih dejanj.  

Preglednica 7: Odgovori na vprašanje o vključenosti razlogov za nasilje, o obravnavi avtoritete, 

o napotkih na učiteljevo samorefleksijo, o eksplicitnem vključevanju zahteve po odsotnosti 

indoktrinacije in o obravnavi razmerja med pravnim in vzgojnim delovanjem šole 

 DA NE 

N % N % 

3. Ali je iz vzgojnega načrta šole in pravil šole 

razvidno, da razlikujejo različne razloge za 

nasilje učencev in tem razlikam v razlogih 

prilagajajo tudi vzgojne/podporne strategije? 

0 0 15 100 

4.  Ali eksplicitno obravnava avtoriteto učitelja? 0 0 15 100 

5.  Ali implicitno obravnava avtoriteto učitelja? 3 20,00 12 80,00 
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6.  Ali učitelja napotuje na samorefleksijo njegove 

vzgojne vloge? 
0 0 15 100 

7.  Ali eksplicitno vključuje zahtevo odsotnosti 

indoktrinacije oziroma zahtevo upoštevanja 

kriterijev kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti 

pri izvajanju pouka in šolskega dela? 

0 0 15 100 

8.  Ali obravnava razmerje med pravnim in 

vzgojnim delovanjem šole (nasprotja pri 

zagotavljanju posameznih pravic različnih 

učencev, kolizijo pravic, kako šola ravna v 

primeru, ko bi se nesoglasja med šolo in starši 

pričela reševati po pravni poti …)? 

1 6,67 14 93,33 

Iz pridobljenih podatkov lahko opazimo, da analizirane šole v svoje vzgojne načrte ne 

vključujejo različnih razlogov za nasilje učencev in posledično verjetno tem razlikam tudi ne 

prilagajajo vzgojnih/podpornih strategij (to se lahko dogaja na individualni ravni določenih 

učiteljev, gotovo pa šole tega ne izvajajo sistematično). Večina šol zgolj omeni, da je eden 

izmed ciljev vzgojnega delovanja učence naučiti razumevanja razlogov in posledic 

neprimernega vedenja, pričakovano pa nimajo koncepta razlogov, kot smo jih opisali v 

teoretičnem delu, kar pomeni, da nimajo strategije razlikovanja med možnimi tipičnimi razlogi 

za nasilje učencev.  

Prav tako nobena od analiziranih šol eksplicitno ne omeni avtoritete učitelja. 20 % jih jo 

implicitno obravnava. V splošnem zapišejo, da se moramo pri vzgoji zavedati pomembnosti 

zgledov, ki jih dajejo učencem vsi delavci šole in starši. Tu ne gre le za besede, prepričevanje 

in izražanje različnih vrednot, ampak za ravnanje in dejanje.  

Naslednje vprašanje se je nanašalo na samorefleksijo učiteljeve vzgojne vloge. Iz pridobljenih 

podatkov lahko opazimo, da nobena od analiziranih šol tega v vzgojni načrt ne vključuje. Prav 

tako je razvidno, da šole v svojih vzgojnih načrtih eksplicitno ne vključujejo zahteve po 

odsotnosti indoktrinacije oziroma zahteve po upoštevanju kriterijev kritičnosti, pluralnosti in 

objektivnosti pri izvajanju pouka in šolskega dela.  

Zadnje vprašanje se je nanašalo na obravnavo razmerja med pravnim in vzgojnim delovanjem 

šole (nasprotja pri zagotavljanju posameznih pravic različnih učencev, kolizijo pravic, kako 
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šola ravna v primeru, ko bi se nesoglasja med šolo in starši pričela reševati po pravni poti …). 

Samo ena od analiziranih šol omeni postopek reševanja v primeru nesoglasij med šolo in starši. 

Zapisan imajo ugovor na izvajanje vzgojnega delovanja šole. Učenec in njegovi starši lahko v 

skladu s 60.g členom ZOsn pisno podajo ugovor razredniku, šolski svetovalni službi ali 

ravnatelju glede vzgojnega delovanja šole. Če učenec ali starši v 30 dneh ne dobijo pisnega 

odgovora oz. če se z njim ne strinjajo, lahko dajo pobudo za inšpekcijski pregled. 

Iz analize odgovorov na drugi sklop vprašanj lahko opazimo, da šole v večini primerov ne 

vključujejo opredelitve dodatnih vsebinskih sklopov, katerih namen je kakovostno delovanje 

osnovne šole, ki jih zakon ne predpisuje. Samo pri eni od analiziranih šol smo ugotovili, da je 

njihov vzgojni načrt v primerjavi z zahtevami zakona konceptualno širši, denimo vzgojni načrt 

omenjene šole temelji na analizi stanja, na osnovi ankete, v kateri so udeleženi straši, učenci in 

strokovni delavci določili temeljne vrednote (dobro počutje, znanje, prijateljstvo, spoštovanje, 

varnost), ki so za njih najpomembnejše in ki jim sledijo v šolskem letu. Prav tako imajo na 

spletni strni šole objavljen razvojni načrt šole, v katerem so načrtovani cilji in prednostne 

naloge, ki jih želi šola doseči na vzgojno-izobraževalnem področju. Predstavlja cilje, kazalnike 

in spremljavo na dolgoročni ravni ter je nastal na osnovi kratkoročnega načrtovanja vzgojno-

izobraževalnega dela (letnih priprav vseh predmetnih področij od 1. do 9. razreda) in z dobrim 

sodelovanjem med vsemi udeleženci v procesu (učitelji, učenci, starši in lokalno skupnostjo). 

Navajajo tudi, da z vzgojnim načrtom šola podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje 

na področju razvoja vrednot, za katere se je v analizi stanja vzgojnega delovanja (močna in 

šibka področja delovanja šole) izkazalo, da se slabše uresničujejo. Ob tem izpostavljajo 

pomanjkljivosti vzgojno-izobraževalnega dela kot so kršitve pravil šolskega reda, nasilno 

vedenje učencev in nedisciplina med poukom. 

3.5.3 Analiza tretjega sklopa vprašanj 

Tretji sklop analize zajema odgovore na vprašanje, ali šola evalvira vzgojni načrt šole. V ta 

namen sem postavila naslednje trditve, ki sem jih vrednotila z DA, NE oz. ni razvidno: 

1. Ali je poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta vključeno v samoevalvacijskem 

poročilu šole? 

2. Ali je iz celote razvidno, da šola vzgojni načrt in pravila šolskega reda v skladu s 

svojimi pedagoškimi načeli ali prepričanji posodablja in prilagaja svojim specifičnim 

problemom? 
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Preglednica 8: Odgovori na vprašanje o vključevanju poročila o uresničevanju vzgojnega načrta 

v samoevalvacijsko poročilo šole 

 DA ni razvidno 

N % N % 

1.  Ali je poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta 

vključeno v samoevalvacijskem poročilu šole? 
1 6,67 14 93,33 

Večina analiziranih šol (93,33 %) v vzgojnem načrtu navaja, da evalvacijo vzgojnega dela in 

uresničevanje vrednot, načel in ciljev vzgoje opravi ob zaključku šolskega leta in o tem poroča 

na svetu staršev in svetu šole; da bodo analizo vključili tudi v samoevalvacijsko poročilo šole, 

pa nobena od teh šol ne omeni. Ker analizirane šole na svoji spletni strani šole nimajo 

objavljenega samoevalvacijskega poročila, tega tudi ne moremo preveriti. Le ena izmed šol 

eksplicitno omeni, da je poročilo sestavni del samoevalvacijskega poročila šole. 

Preglednica 9: Odgovori na vprašanje o posodobitvi in prilagoditvi vzgojnega načrta 

specifičnim problemom šole 

 
VZGOJNI NAČRT 

PRAVILA ŠOLSKEGA 

REDA 

DA NE DA NE 

N % N % N % N % 

2.  Ali je iz celote razvidno, da 

šola vzgojni načrt in pravila 

šolskega reda v skladu s svojimi 

pedagoškimi načeli ali 

prepričanji posodablja in 

prilagaja svojim specifičnim 

problemom? 

6 40,00 9 60,00 9 60,00 6 40,00 

Kriterij za posodobitev dokumenta je bilo leto zadnje posodobitve, ki ni starejše od leta 2016. 

40 % analiziranih šol posodablja vzgojni načrt šole in 60 % pravila šolskega reda.  

Analiza zadnjega sklopa vprašanj kaže na to, da šole niso dosledne pri evalvaciji vzgojnih 

načrtov. 
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Iz analize vzgojnih načrtov izbranih šol ugotavljamo, da se med njimi pojavljajo razlike. 

Odgovori na prvo raziskovalno vprašanje kažejo na to, da vzgojni načrti vključujejo opredelitve 

vsebinskih sklopov, ki jih predpisuje zakon, razlikujejo se le v natančnosti opredelitve njegovih 

določil. Večina šol jih opiše zelo površno, denimo ne omenijo načinov oziroma postopkov, 

kako bodo neko določilo uresničili. Šole bi lahko natančneje opredelile, katere vzgojne 

dejavnosti bodo izvajale, saj je uresničitev načel vzgojnega delovanja oz. vrednot ključno za 

določanje odnosa posameznika do samega sebe, odnosa do drugih in odnosa do sveta, ki ga 

obdaja. Analiza kaže , da se šole zavedajo pomembnosti vpliva staršev na otrokov razvoj, saj v 

svojih vzgojnih načrtih opredeljujejo vzajemne oblike sodelovanja z njimi, ter naštejejo tudi 

oblike njihovega vključevanja pri uresničevanju vzgojnega načrta. Šole natančno opredeljujejo 

vzgojne dejavnosti – razdelijo jih na proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, kot 

postopka, ki sta bila zlasti podprta tudi s strani strokovnjakov v času uvajanja vzgojnega načrta 

šole; kot smo lahko pričakovali, vključujejo svetovanje in pohvale, priznanja, nagrade, saj je te 

elemente vključeval tudi ob uvedbi zakonodajne spremembe prejšnji (sedaj razveljavljeni) 

pravilnik ministrstva. Upoštevajo, da je namen vzgojnega načrta šole dejavno reševanje 

problemov ter odpravljanja posledic nespoštovanja dogovorjenih pravil in vrednot, saj je 

analiza pokazala, da v vzgojnih načrtih opredeljujejo vrste vzgojnih ukrepov. Kljub temu pa jih 

večina šol zgolj našteje, ne pa tudi pojasnjuje ali predvidi postopke oziroma ukrepe pri 

določenih vrstah (predvsem lažjih) kršitev. Šole v svojem vzgojnem načrtu omenjajo tudi 

vzgojni opomin in z njegovim izrekom povezano obveznost izvajanja individualiziranih 

vzgojnih dejavnosti, zapisanih v individualiziranem vzgojnem načrtu. Smiselno bi bilo, da bi 

šole tudi okvirno predvidele, katere elemente naj vsebuje individualiziran vzgojni načrt (ta 

obrazec vsaj določene analizirane šole vzorca sicer lahko imajo, vendar ni bil objavljen). 

Odgovori na drugo raziskovalno vprašanje kažejo, da šole v večini primerov ne vključujejo 

opredelitev dodatnih vsebinskih sklopov, ki smo jih določili v teoretskem delu in jih zakon ne 

predpisuje. Njihov namen je kakovostno delovanje šole. Zakon denimo ne predpisuje, da 

morajo šole imeti v svojem vzgojnem načrtu zapisani mediacijo in restitucijo kot primerna 

postopka vzgojnega delovanja. Čeprav ju v svojem vzgojnem načrtu omenja večina šol, pa pri 

nobeni izmed njih nismo zaznali opredelitve, ki je ključna za presojanje, v katerem primeru je 

posluževanje le-teh primerno. Mediacija namreč ni primeren postopek za uporabo ob 

nesorazmerju moči med vpletenima/i učencema/i, zato bi to bilo smiselno v vzgojnem načrtu 

jasno opredeliti. V skladu s pričakovanji šole v vzgojnih načrtih nimajo vključenih tudi drugih 

vidikov oziroma vzgojnih ravnanj, katerih upoštevanje in vključevanje v vzgojne dejavnosti 
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šole bi lahko pomembno pripomoglo k učinkovitemu vzgojnemu delovanju. Nobena šola ne 

vključuje koncepta razlogov za nasilje učencev, kar kaže na to, da tem razlikam verjetno 

posledično tudi ne prilagajajo vzgojnih/podpornih strategij na sistematičen oziroma na ravni 

šole koherenten način. Če bi šole imele v vzgojnem načrtu zapisane vzgojne in/ali podporne 

strategije glede na razlog nasilja, predpostavljamo, da bi bilo zoperstavljanje le-temu 

učinkovitejše. Prav tako nobena od analiziranih šol eksplicitno ne omeni avtoritete učitelja, kar 

je še zlasti pomembno poudariti, saj bi težko našli teorijo vzgoje, ki ne vključuje tudi koncepta 

avtoritete, pa ga ne predvidevajo niti zakonske določbe, šole pa tega koncepta samoiniciativno 

tudi ne vključujejo. Premislek o načinih vzpostavljanja avtoritete bi bil nujen. Analiza je 

pokazala tudi, da se šole premalo zavedajo pomembnosti spoznavanja in izboljševanja 

učiteljeve osebne vzgojne vloge, saj nobena šola ne navaja samorefleksije kot pomembnega 

vidika vzgojnega delovanja (to sicer ne pomeni, da se posamezni učitelji tega ne zavedajo, 

vendar šole sistematično temu ne posvečajo pozornosti). Šole v vzgojnih načrtih tudi ne 

opozarjajo na pomen pouka, s katerim učitelji učencev vrednotno ne bi indoktrinirali. V 

vzgojnem načrtu bi bilo smiselno tematizirati oziroma zapisati načine, kako naj učitelj v šoli 

sledi načelom kritičnosti, objektivnosti in pluralnosti, da ne bi prihajalo do indoktrinacije.  

Analiza zadnjega sklopa vprašanj je pokazala, da le redke šole vsako leto (sistematično) 

ovrednotijo svoje vzgojno delo in načrtujejo njegov razvoj.  
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4 Zaključek 

Ko učenec prestopi prag šole, je poleg izobraževalnih vsebin deležen tudi vzgojnih. Nekatere 

od njih predpisuje učni načrt, druge pa usvaja nenačrtno ob interakciji z vrstniki, učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci šole. Učitelji kot vzorniki s svojim vzgledom močno posegajo v 

učenčev svet vrednot, zato je toliko bolj pomembno, koga od učiteljev izberemo kot prvega, saj 

bo s svojim osebnim stikom z učenci lahko postavil močan temelj, na katerem bodo gradili v 

prihodnjih letih. Šola in učitelji imajo na tem mestu priložnost in vzgojno moč, da sistematično, 

premišljeno in počasi pomagajo ter naučijo učenca pravilnega odziva in ravnanja.  

 

V šoli se vzgoja v največji meri dosega z uresničevanjem ciljev in vrednot, predpisanih z 

vzgojnim načrtom šole. Šole bi se morale zavedati pomena, ki ga ima ta dokument za uspešno 

vzgojno delovanje na vseh področjih, ter ga oblikovati tako, da bo za učitelja uporaben. 

Vzgojno delovanje je učinkovitejše, če se šole zavedajo določenih vidikov vzgojnega 

delovanja, ki pomembno vplivajo na oblikovanje otrokove osebnosti, denimo razumevanje 

konteksta nasilja, ki se v šolah pogosto pojavlja; učiteljeva osebnost; samorefleksija učiteljeve 

vzgojne vloge; odsotnost indoktrinacije; način reševanja sporov, ko pride do omejitve pravice 

učenca in pomen vrednotenja vzgojnega delovanja šole (samoevalvacija vzgojnih načrtov). 

 

Odgovorili smo na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotovili, da večina šol v svoje 

vzgojne načrte vključuje opredelitve vsebinskih sklopov, ki jih predpisuje Zakon o osnovni šoli. 

Ti sklopi so bolj ali manj povzetki zakonskih določil, le redko je pri šolah zaznati 

operacionalizirane cilje oziroma določila, ki bi nakazovali načine, kako bodo nek cilj oziroma 

določilo dejansko v šoli uresničevali. Iz pridobljenih podatkov analize ugotavljamo tudi, da šole 

v svoj vzgojni načrt ne vključujejo opredelitev dodatnih vsebinskih sklopov, katerih namen bi 

bilo kakovostno delovanje šole, ki jih zakon ne predpisuje. To pokaže, da šole svojo strokovno 

avtonomijo, ki jo imajo tudi na področju vzgojnega delovanja, ne izkoriščajo tako, kot je bilo 

verjetno tudi zamišljeno ob uvajanju sedanjega koncepta vzgojnega načrta šole. Le nekatere 

šole svoje vzgojno delovanje analizirajo in ga posledično prilagajajo potrebam ter spremembam 

okolja in družbe. Odprtost zakonskih določb namreč omogoča, da so šole pri oblikovanju 

svojega vzgojnega koncepta v veliki meri avtonomne ter da v svoj vzgojni načrt vključijo 

vzgojne strategije, ki so se glede na posebnosti okolja, v katerem šola deluje, izkazale za nujno 

potrebne za učinkovito vzgojno delovanje.  
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Eden od namenov empirične raziskave je bil, da bi z zbranimi informacijami pri šolah 

spodbudili zavest o možnosti avtonomnega oblikovanja svojega vzgojnega načrta, ki bi se 

odražala tudi v kompleksnejšem načrtovanju določenih vidikov vzgojnega delovanja, kar bi 

prispevalo k uporabnosti dokumenta za učitelja in posledično tudi k učinkovitejši vzgoji.  
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6 Priloge 

6.1 Mreža kriterijev za analizo vzgojnih načrtov šol 

 DA NE 
OPOMBE 

N % N % 

1.  Določi načine doseganja in 

uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena 

tega zakona. 

     

1.1  Zagotavljanje kakovostne splošne 

izobrazbe vsemu prebivalstvu. 

     

1.2  Spodbujanje skladnega telesnega, 

spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika z upoštevanjem razvojnih 

zakonitosti. 

     

1.3  Omogočanje osebnostnega razvoja 

učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove 

pozitivne samopodobe. 

     

1.4  Pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo 

izobraževalno in poklicno pot s poudarkom 

na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje. 

     

1.5  Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni 

razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje 

poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in 

drugih kultur, naravnega in družbenega 

okolja, prihodnjih generacij. 

     

1.6 Razvijanje zavesti o državni pripadnosti 

in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni 
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dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti. 

1.7  Vzgajanje za obče kulturne in 

civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije. 

     

1.8  Vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, 

za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. 

     

2.  Opredeli oblike vzajemnega 

sodelovanja šole s starši. 

     

3.  Opiše vključevanje staršev v 

uresničevanje vzgojnega načrta. 

     

4.  Opredeli vzgojne dejavnosti.      

4.1 Vključuje proaktivne in preventivne 

vzgojne dejavnosti. 

     

4.2 Vključuje svetovanje.      

4.3 Vključuje pohvale, priznanja, nagrade.      

5.  Vključuje vrste vzgojnih ukrepov.      

6.  Določi ukrepe za posamezne kršitve 

pravil (glej pravila šolskega reda, 60.e člen 

ZOsn). 

     

7.  Vključuje vzgojni opomin.      

8.  Vključuje napotke/usmeritve za 

individualiziran vzgojni načrt. 
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 DA NE  

N % N %  

1.  Ali eksplicitno vključuje mediacijo?      

 ustrezno pomanjkljivo ne opredeli  

N % N % N %  

1.1 Kako opredeli 

mediacijo? 

       

 DA NE  

N % N %  

2.  Ali eksplicitno vključuje restitucijo?      

 ustrezno pomanjkljivo ne opredeli  

N % N % N %  

2.1 Kako opredeli 

restitucijo? 

       

 DA NE  

N % N %  

3. Ali je iz vzgojnega načrta šole in pravil 

šole razvidno, da razlikujejo različne 

razloge za nasilje učencev in tem razlikam 

v razlogih prilagajajo tudi 

vzgojne/podporne strategije? 

     

4.  Ali eksplicitno obravnava avtoriteto 

učitelja? 

     

5.  Ali implicitno obravnava avtoriteto 

učitelja? 

     

6.  Ali učitelja napotuje na samorefleksijo 

njegove vzgojne vloge? 

     

7.  Ali eksplicitno vključuje zahtevo 

odsotnosti indoktrinacije oziroma zahtevo 

upoštevanja kriterijev kritičnosti, 

pluralnosti in objektivnosti pri izvajanju 

pouka in šolskega dela? 
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8.  Ali obravnava razmerje med pravnim 

in vzgojnim delovanjem šole (nasprotja pri 

zagotavljanju posameznih pravic različnih 

učencev, kolizijo pravic, kako šola ravna v 

primeru, ko bi se nesoglasja med šolo in 

starši pričela reševati po pravni poti …)? 

     

 

 DA ni razvidno  

N % N %  

1.  Ali je poročilo o uresničevanju 

vzgojnega načrta vključeno v 

samoevalvacijskem poročilu šole? 

     

 
VZGOJNI NAČRT 

PRAVILA 

ŠOLSKEGA REDA 

 

DA NE DA NE  

N % N % N % N %  

2.  Ali je iz celote razvidno, 

da šola vzgojni načrt in 

pravila šolskega reda v 

skladu s svojimi 

pedagoškimi načeli ali 

prepričanji posodablja in 

prilagaja svojim specifičnim 

problemom? 

         

 





 

 

 


